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LEI NQ 2.993, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1992.
llISPÕE SOURE O CÔDIGO TRIBUTÃRIO DE MOGl
GUAÇU E DA OUTRAS PROVIDRNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGT GUAÇU:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou
sanciono e promulgo a seguinte LEI:

PARTE

GERAL

'.l'ÍTULO

I

e

eu

Dos Tributos em Geral

CAP1TULO I

Do Sistema Tributário

AR'l'IGO lQ) Este Código dispõe sobre os fatos gera
dores, a incidência, as alíquotas, o lança111ento, a cobra11ça,
a
fiscalizaçao e o sujeito passivo dos tributos municipais e ~-~dl.0
lecc normas de direito fiscal a e1Rs pertinentes.
• •
cipio:

1

AR'flGO 2Q)

Integram o sistema tributário du !·11.1r1i-

I - os impostos:
a}

b)
e)
d)
e)

sobre a propriedade territorial urba ria;
sobre a propriedade predial urbana;
sobre serviços de qualquer natureza;
sobre a transmissão de bens írr.õveis (l'l'BI);
sobre vendas a varejo ôe combustíveis líquiàos e gasosos - IVV.

II - As taxas:
a) decorrentes das atividades ào poder de policia do Município;
b) decorrentes de atos relativos à utilização
efetiva ou potencial de serviçcls pl1!·il icos
mur1icipais específicos e divisíveis.
III - A Contribuição de Melhoria

CAPITULO II
üa Legislação Fiscal
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ARTIGO 39) Nenhum tributo será exigido ou alterado, nem qualquer pessoa considerada como contribuinte ou res1io11sá

vel pelo cumprinento de obrigação tributária, senão
deste CÔdigo ou de lei subsequente.

em

\'11·tude

ARTIGO 4Q) A lei fiscal entra em vigor na data de
sua publicacão, salvo as disposições que aumentarem tributos,
as
quais entrarão em vigor em lQ de janeiro do ano seguinte.
ARTIGO SQ) As tabelas de tributos, anexas a este
Código, serão r~vistas e publicadas integralmente pelo Poder Executivo, sempre sue por lei houverem sido alteradas.

CAPITULO III
Da Administracão Fiscal

ARTIGO 69) Todas as funções referentes a cadastra
menta, lançamento, cobrança, recolhimento e fiscalização de tribu
tos municipais, aplicação de sanções por infração de disposições
deste Código, bem como as medidas de prevenção e repressão às sonegações, serao exercidas pelos Órgãos fazendários e
repartições
a eles subordinadas, segundo as atribuições constantes de lei de
organização dos serviços administrativos e do respectivo regin•ento.
'

Parágrafo único - As medidas repressivas sô serão tomadas contra os contribuintes infratores que, dolosamente '
ou por descaso, lesarem ou tentarem lesar o Fisco.
servidc>res incur11bidr.···
C.<i
cobrança e fisc~lizaçao dos tributos, sem prejuízo do rigor
e
vi.gilancia indi~pensáveis ao bom desempenl~o de suas ativi<li111<1s
,
darão assistênc~a técnica aos contribuintes, prestando-lhes escla
recime11tos sobre a i11terpretaç~o e fiel observ~ncia das lei~ íis=
AR'flGO 7Q)

Os Órgdus e

'
cais.

~P~a~r~a~-~~~r~aoo..;f~o,_Ú"'-n~i~c=-;o~ -_Aos contri~ui~tes

é

fac::11l Lado

reclamar essa assistencia dos orgaos responsaveis.
ARTIGO 8Q) Os Órgãos fazendários farão impi- ~ ·nir e
distribuir, se11·_?re que 11ecessário, modelos r1e decl?raçôes <"
r]e
documentos que :::evam ser preenchidos obriqatoriamente pelof', contribuintes, par~ efeito de fiscalização, lançamento, cobrança
e
recolhimento de in1postos, taxas e contribuição de melt1oria.
ARTIGO 9Q) São aut.oridaàe8 fiscais, para efeitos
deste Código, 23 que tem jurisdição e competencia definidas
cm
leis e regulame::-_tados, be1n co1r10 aquelas a quem, circt1r,stanc·ialr1•0:-n
ter foram atri:C·..:idos por autoridade competente, poderes pa1-a ação
fiscal.

CAPÍTULO IV

Do Domicilio Fiscal
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ARTlGO 10) Na falta de eleição, pelo cont1 \l,t1j11te
ou responsável por obrigação tributária, considera-s(.·
C(Jt!.-. i_dcra-

se domicílio f:scal:
I - tratando-se de pessoa tisica, a

stia

eia habitual, r.u sendo incerta e desconhecida, o centro
de sua atividaSe;

II - tratando-se de pessoa jurídica de direito pú
blico, o local da sede de qualquer de suas repartições administra
tivas;
III -

tratando-se de pessoa jurídica de dirc·i tu

I'ri

vado ou de firreas individuais, o local de qualquer de seus estabe
lecimentos ou ãependências.

S lº - Quando

n~o

~as
1-~·~ras
consid(~rar-~~·'- rl cr:-

couber a aplicação

fixadas cm qualquer dos incisos deste artigo,
mo domicílio tributário do contribuinte ou responsável o 111yar du.
situação dos bens ou da ocorrência dos fatos que deram orilJCrr,
a
obrigação.

S 20 - A autoridade administrativa pode

recus~r

o
domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação
ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
ARTIGO 11} O do1nicílio fiscal deverá ser apontddo
nas petições, guias e outrOs documentos que os contribuintes
ou
interessados dirijam ou devam apresentar à Fazenda Mur1icip<.l l.
Parágrafo único - Os inscritos con10 contr_i l;uintes
habituais comunicarão toda a mudança de domicílio, no ptazo
de
15 (y:uinze) dias, contados a [Jartir da ocorrêrtcia.

CAPITULO V
Das Obrigações Tributárias Acessórias

-

ARTIGO 12) Os contribuintes, ou quais 0~uer ,. '..;' , _,, ''
sáveis por tributos, faci1itarao por todos os meios a seu <.1 lcar1•~-:-,
o lancarnento, a fiscalização e a cobrança dos tributos
d e-::'-' i d (J .s
à Fazenda Municipal, ficanào especialn1ente obrigaàos a:
~

_

''-']-'~··

I - apresentar declarações e guias, e a
escriturar em livros próprios os fatos geradores de obrigação tributária,
segundo as normas deste Código, lei e dos regulamentos fis(;ai s;
comunicar à Fazenda Municipal, denti-o ele
J5
(quinze) dias, contados a partir da ocorrªI1cia, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigaçao tributária a
que estejam sujeitos;
II -

III - conservar e apresentar ao Fisco, guanc](J solicitado qualquer documento que, de algum modo, se refi1-a 2
operações ou situações que constituam fato gerador de obrigação trihu
tui-ia ou que sirva como comprovante da veracidade dos dadc,~
con
signados em declarações, guias e documentos fiscais;

~ /) ,. "f 1·, I
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IV - prestar por escrito ou verbalmentc,semµ1 ··· qt1e
solicitadas pelas autoridades competentes, informações e es(·]circcimentos que, a juízo do Fisco, se refiram a fato gera(_lor l1•' (-JlJri
gação tributária,
Parágrafo único - Mesmo no caso de isei1ção, t 1 ~-~c1m
os beneficiados sujeitos ao cumprimento do disposto 11este 21t.~go.
ARTIGO 13) O Fisco poderá requisitar a terc(-'Jl.-os,
e estes ficam obrigados a fornecer-lhe, todas as informações
e
dados referentes a fatos geradores de obrigação tributária,
para
os quais tenham contribuido ou que devam conhecer, salvo quando ,
por força de lei, estejam obrigados a guardar sigilo em relação a
esses fatos,
lO - As informações obtidas por força deste artigo têm caráter sigiloso e só poderão ser utilizadas em
defesa
dos interesses fiscais da União, do Estado e deste Município.
§

S 22 - Constitui falta grave, punível rios
termos
da lei, a divulgação de informaçoes obtidas no exa1ne de contos ou
documentos exibidos.

CAPÍTULO VI
Do Lançamento
ARTIGO 14) Lançamento é o procedimento priv~tivo
da autoridade administrativa municipal, destinado a constit1~ir
(J
crédito tributário mediante a verificação de ocorrencia de (J!J1· i'~-::1
çã.o tribulâr ia correspondente, a determinação da matéria t. ri l1utã::
vel, o cálculo do montante do tribulo devido, a identificaç~o <lo
contribuinte e, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível.
ARTIGO 15) O ato do lançamento é vinculado p rJl.lri
gatóriu, sob pena de responsabiliàade funcional, ressalvada~
as
hipóteses de exclusao ou suspensão do crédito tributário previstas r.este Código ou em lei subsequente.
ARTIGO 16) O lançamento reporta-se à data e111 que
haja surgiào a obrigaçao tributária principal e rege-se pela
lei
então \'Ígcnte, ainda que posteriormente modificada ou rcvoga..c]a.
10 - Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente ao nascimento da obrigação, haja instituído novos
critérios de apuração da base de cálculo, estabelecido novos méLo
dos âe fiscalização, ampliando os poderes de investigação das au~
toridades administi-ativas, ou outorgaào métiores garunlias e r.iri\ri
légios à Fazenda Municipal, exceto, no último caso, para atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.
§

2º - O disposto neste artigo não se aplica aos
impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
lei
tributária respectiva fixe expressamente a data ~1n que o fato gerador deva ser considerado para efeito de lançamento.
§
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ARTIGO 17) Os atos e processamentos forn1ais relativos ao lançamento dos tributos ficarão a cargo do Órq(10 fc1:·,·11c!:1
•

rio competente.
l>arágraío Onico - A omissão ou erro de lu110,,·.·.
.
nao exime o contribuinte do cumprimento da obrigação f_i sca1,
de qualquer modo lhe aproveita.

1

1··11!

1 1

r1e:11

ARTIGO 18) O lançamento efetuar-se-á co111 ba:· 1 n{_-'."
dados constantes do Cadastro Fiscal e nas declarações apres('11Lc1-

das pelos contribuintes, na forma e nas épocas estabel_ecidas 11este Côdigo, lei e regulamentos.
Parágrafo Onico - As declarações deverão con~""'t· '
todos os elementos e dados necessários ao conhecimento do
fato
gerador das obrigações tributárias e à verificação do montante do
crédito tributário correspondente.
ARTIGO 19) Far-se-ã o lançamento de ofício,

com

base nos elementos disponíveis:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando o contribuinte ou responsável nãcJ
ver prestado declaração, ou a mesma apresentar-se inexata,
serem falsos ou errôneos os fatos consignados;

11ol1-

por

III - quando, tendo prestado declaração, o contri~
buinte ou responsável deixar de atender, satisfatoriamente,
no
prazo e na forma 1.egais, 1>edido de esclarecimento forniulado
pela
autoridade administrativa.
ARTIGO 20) Com a finalicla<le de obter elementos
'
que lhe permitam verificar a exatidão das declarações .:i;i1-Ps 1 ·11t-d~
das pelos contribuintes e responsáveis, e de determj r101-, C"ri·· :.i1-E:cisão, a 11atureza e o montante dos créditos tributários, ç, 1 .:i.ze11da Municipal poderá:

.

l - exigir, a qualquer Lempo, a exibição de J ;,.,.-,e_
.._
- ..
e compro\•antes dos atos e operações que possam constituir
fd.tC'
gerador de obrigação tributária;
II - fazer ir1sper;Ões nos locais e estabe]ecir11ent0s
onde se exercerem as atividades sujei t_as n obrigações tributáriLls,.
ou nos bens ou serviços que constituam matéria tributável;
111 - exigir iníormaçôes e co111u11i ca ções e ser i tas

O'Ll

verbais;
IV - notificar o contribuinte ou respon$ávcl
comparecer às repartições da l'azenda Municipal;

pura

V - requisitar o auxilio da força policial ot1 recuerer ordem judicial quando indispensável à realização de
dili
~éncias, inclusive inspeções necessárias ao registro dos
locais
e estabelecimentos,assim como dos objetos e livros dos contribuir.
tese responsáveis e, para fechamento de estabelecimentos comer~
ciais, industriais e de prestação de serviços quando nao
houver
c~~primento das exigências legais e regulamentares.
Parágrafo único - Nos casos a que se refere e inciso V deste artigo, os funcionãrios lavrarão termo da dilig6ncia,
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do qual constar~10 especificadamente os elementos examinados ot1 as
providências tornadas ou assumidas.
ARTlGO 21) O lançamento e aus alterações s(-·1-ão co
municados aos crJntribuintes por meio de edital afixaUo na .!'1 e feitura, por publicação em jornal local, ou niediante notificaçào direta, feita por meio de aviso, para servir como guia de par:ia111er1to.
éienipr~
1\.RTIGO 22) Far-se-á revisão do lançamento
que se verificar erro na fixação da base tributária, ainda q11c os
elementos indutivos dessa fixaçao hajam sido apurados direta1nente
pelo Fisco.

ARTIGO 23) Os lançamentos efetuados de ofício, ou
decorrentes de arbitramento, só poderão ser revistos em face
da
superveniência de prova irrecusável que modifique a base de cálcu

lo utilizada no lançamento anterior.

ARTIGO 24) t facultado aos agentes e prepostos da
fiscalização o arbitramento de bases tributárias quando
ocorrer
sonegação cujo montante não se possa conhecer exatamente.
ARTIGO 25) O Município poderá instituir )ivros
e
registros obirgatorios de tributos municipais, a fim de apurar os
seus fatos geradores e bases de c~lculo.
ARTIGO 26) Independentemente do controle
de •.:jue
trata o artigo a11terior, poderá ser adotada a apuração ou verificação diária no próprio local de atividade, durante deterrrinado '
período, quando houver dúvida sobre a exatidão do que for declara
do para efeito dos impostos de competência do Município.

CAPITULO VII
Da Cobrança e do Recoll1imento dos

Tribulr_i~;

ARTIGO 27) A cobrançLI dos tributos far-sc-é:.:

I
II -

para pagamento à boca do cofre;
por procedimenlo amigável;

III - mediante ação executiva.

lº - A cobrança para pagamento à boca or, catre
far-se-á pela forma e nos prazos estaDelecidos neste Código,
r1as
leis e nos regulamentos fiscais.
§

S 20 - Os

d~bitos

S 3Q -

juros de mora,

fiscais decorrentes de tributos
ou penalidades nao liquidados, total ou parcialmente, até o i;:c:rici
mente, sE:rão acrescidos de mult_a prorJorcional âe 10% (de2 J
l)OC::
cento ao mês calendário ou fração, até o terceiro mês, ccJ;1tados a
p~rtir do dia seguinte ao vencimento, acrescidos de juros de mora,
bem como, atualizados monetariamente na data do efetivo pagamento,
na forma dos parágrafos seguintes.
Os

tanto na via ao±ni:.1sl1-L1l:i"\'a
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corno na judicial, serão contados do dia seguinte ao do venc~1 '-~nto,
<:-ale à razão de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fr.:1ção
culados sobre o valor integral do débito.

S 40 - Os juros de mora serão calculadlJs sei:
montante do débito corrigido monetariamente.
52 -

§

A multa proporcional,

1 ,_,

será calculad.:1

c_J

er:1

função do débito corrigido monetariamente.
S 62 -

A atualização processar-se-á mensal111er1te

1

através da multiplicação do débito pelo coeficiente obtido com a
divisão do valor nominal reajustado de um Bônus do Tesouro t~acio
nal (BTN) até fevereiro de 1991, no mês em que se efetivar o µaga
menta, pelo valor da mesma obrigação no mês seguinte em que o dé~
bito deveria ter sido pago e corrigido pelo IGP/FGV.

ARTIGO 28) Nenhum recolhimento de tribut.o
será
efetuado sem que se expeça a competente guia ou conhecimento.
ARTIGO 29) Nos casos de expedição fraudulenta de
guias ou conheciment.os, responderão, civil, criminal e administra
tivamente os servidores que os houverem subscrito ou fornecido.
ARTIGO 30) Pela cobrança menor de tributo responde, perante a Fazenda Municipal, solidariamente, o servidor culpa
do, cabendo-lhe direito regressivo contra o contribuinte.

ARTIGO 31) Não se procederá contra o contribuinte
que tenha agido ou pago tributo de aéordo com decisão admi1·1istrativa ou judicial transitada em julgado, mesmo que, posteriormente,
venha a ser modificada a jurisprudência.
ARTIGO 32) O Executivo poderá contratar '..::•:·r•- ·:1.ialquer estabelecimento de crédito o recebimento de tributos,
sec_;1_cr1

do normas especiais baixadas para esse fim,
agencia ou escritorio no !-lunicipio.
-

•

~

•

•

•

r

desde que possua sede,

'

CAPÍTULO VIII
Da Restituição
ARTIGO 33) O contribuinte tem direito, independer.
temente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tri
buto, seja qual fõr a modalidade de seu pagamento, mediante
a
apresentação do comprovante original desse mesmo pagamento,
nos
seguintes casos:
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo '
indevido ou maior que o devido em face rlest..e Código, ou do. nuture
efeti\1amente
za ou das circunstãncias materiais do fato gerador
ocorrido;
I

-

II - erro na identificação do contribuinte, na determinação àa alíquota aplicâvel, no cálculo do mon1.ante rlo t_rib11
to, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento i·e:ativo ao pagamento;

,
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III - reforma, anulação, revogação ou rescisão
decisão condenatória.

•
ue

A restituição total ou parcial ele

tributos abrangerá tambern, na mesma proporção, os juros de mora t" as
penalidades pecur1iárias, salvo as referentes a infrações de
cará
ter formal, que 11ão devam reputar prejudicadas pela causa as~r:ect1ratória da restituição.
/\.R'l'IGO 34)

ARTIGO 35) O direito de pleitear a restituiçao ex
tingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
nas hipóteses previstas nos incisos I
artigo 33, da data da extinção do crédito tributário;
I

-

e I I do

II - na hipótese prevista no inciso III do

artigo
33, da data em que se tornar definitiva a decisão administrati'\·a,
ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reformurlo
,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

ARTIGO 36) Quando se tratar de tribut.os e
1n<1ltas
indevidamente arrecadados, por motivo de erro cometido pelo Fisco,
ou pelo contribuinte, regularmente apurados, a restituição
será
feita de oficio, mediante determinação de autoridade competer1te '
err, representação formulada pelo Órgão fazendário
e
devid~1me11te
processada.
AR'l'IGO 37) O pedido de restituição será incl~~'c•r ido se o requerente criar qualquer obstáculo ao exame de sua ~scri
ta ou de documentos, quando isso se torne necessário à veri~ica-=
ção da procedência da medida, a juízo da administraçãr:1.
Os r}rocessos de resti tuiçâo sei·;,,_; ulir:
gatóriamente informados, antes de receberem despac110,
~Jel~1 1·<:>;:lar
tição que houver lançado os tributos e as multas reclamadac, total
ou parcialmente,
ARTIGO 38)

CAPÍTUI,O JX
Da

. -

PI·escr i çao
.

ARTIGO 39) O direito de a Fazer1é'la Mu11icirial constituir o crédito Lributario extingue-se após 5 (cinco) anos,
con
taàos:

I - do primeiro dia ào exercício seguinte

àquele

ew que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver a11ulado, por vício formal, o lançamento
anteri<;-:·mr~r1te
efetuado.
Parágrafo único - O direito_ a que se refe1·e
este
artigo, e}:tingue-se definitivamente com o decurso do flrazc
nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a co11stituiçâo do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passlv0,de

~/rit1.1iicipaf

~·j) rr•/ ,. i l 1i 1•a
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qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A aç5-o para cobrança do (_.t-édi' ('

ARTIGO 40)

tário prescreve em 5
tuição definitiva.

(cinco)

triJ-_)uanos, contados da data da s11,-r consti

Parágrafo único - A prescrição se inter1·•-)r1i1Jc:

pela citação pessoal feita ao devedor;
pelo protesto judicial:
III - por qualquer ato judicial que consti t.11a em mo
ra o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que
extra
judicial que importe em reconhecimento do aé=
bito pelo devedor.
I II -

ARTIGO 41) Cessa em 5 (cinco) anos o poder
de
aplicar ou cobrar multas por inflação a este Código, exceto
nos
casos de quantia inferior a um décimo do salário mínimo regional,
em que o prazo será de 2

(dois)

anos.

CAPÍTULO X
Das Imunidades e Isenções
•

ARTIGO 42) Os impostos municipais não incidem sobre:
I - o patrim6nio, a renda ou os serviçcs dct lJi-tihr
dos Estados, do Distrito Federal e de outros Mt1nicípios;

II -

templos de qualquer culto;

III - o patrimônio, a renda ou ser;..·içof' à+~ partido!
políticos e de i11stituições de edticação ou de assisté11c:r,i_ so<~iul
observados os requisitos fixados em lei complementar;

O livro, o jornal e os periódicos, assim corri(
o papel destinado à sua impressão.
IV -

lQ - O disposto rici inciso I deste artigc_) é
ex·
tensivo às autarquias t.ao somente no que refere .ao patrimônio,
renda ou aos serviços vinculados ~s suas finalidades essenciai~
§

i

j ou delas decorrentes, mas não se estende aos serviços públicos

: concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigaçao
1 pagar o irr,posto que incidir sobre o imóvel objeto de promessa
co!L:::::ira
e venda .
•

d

d

2º - O disposto no inciso II deste artigo
. extensi'l.'0 à dependência contígua ao templo, ao conve11to, aos ane
' xos por força de compreensão, à casa ou residência especial do p
roca ou pastor e aos imóveis edificados~ pertencentes à
entidad
religiosa, devidamente constituida, utilizados exclusivamente 11
~r2tica de atos, ofícios ou serviços vinculados às suas finalida
=.es essenciais ou delas decorrentes e desde que nao e111rJregados e
fi:!s econó1nicos.
§

_)Í{~
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S 30 As instituições de educação e assist
social somente gozarão da imunidade mencionada no incis.:J I I !
te artiqo, quar1do se tratar de entidades cívis lcqaln1e11t·p ,.,,1
tuidas e sem fins lucrutiv6s, observados os demais reg11 i .si t,
xados er.: lei conlplementar.
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ARTIGO 43) Ficam isentos dos demais tri~utos 11ao
abrangidos pelo disposto no artigo anterior, os templos de <_iui:l. 1quer culto e os imóveis a eles relacionados, conforme definidos '
no § 2Q do artigo 42.
são isentas dos tributos municipais as
fundações instituidas pelo Poder Público Municipal, assim como as
instituições filantrópicas ou de assistincia social,
legalme11te
constituídas, cujas finalidades, por força estatutária, não visem
fins lucrativos e que sejam, justificadamente, reconhecidas
de
itneresse público.
ARTIGO 44)

S 10 - Ficam ainda isentas de impostos munici1Jais
as atividades individuais de pequeno rendimento, destinadas,
exclusivamente, ao sustento de quem as exerce ou de sua
familia
e
como tais definidas em regulamento, observado a existencia
de
interesse público justificado.

22 - São isentos dos Impostos Predial e Territo
rial Urbano e das Taxas de Serviços Urbanos, independentemente de
qualquer providência, os imóveis cujo valor dos tributos somados,
considerados em cada lançamento e exercicio,for igualou inferior
a 50% (cinquenta) por cento do valor de um BTN (Bônus do Tesouro
Nacional), vigente à época do lançamento.
§

30 - Sâo ainda isentos dos Impostos Predial
e
Territorial Urbar10, os imóveis edificados cujos propriet~rio~; titulares do do111inio iitil ou possuidor a qtialquer título 11clc~~ rt_~i
dem, con. valor venal r1ao superior a 4.900 lguatro mil e
nc-.-._·,·er,:tas) vezes o valor do BTN (Bônus do Tesouro Nacional) e desde que
não possuan1 outro imóvel no Município.
§

isençoes, salvo disposiçocs c11 c<!ritrário, estão condicionadas à renovação anual e serão recon}1pr_::idas por ato do Prefeito, sen1pre a requerin1ento do interessado
,
acompanh:ido de docu.1:1entos que satisfaçam as exigências para fazcrjús ao b~nefício.
ARTIGO 45)

As

Parágrafo Único - Os pedicios d~ isenção
deverão
ser apresentados até 31 de outubro e terao '-'igencia rio exercício
seguinte.
Verificada, a qualquer tempo,a inoi)SeE_
vância das formalidades exigidas para a coi-icessão, ou o desar_)::irccimento àas condições que a motivaram, será a isenção obrigatória
mente ca:t.celadu.
ARTIGO 46)

ARTIGO 47) as imunidades e isenções não abrc1•1yem
- e:xprc>ss.':l.
as taxas e a contribuiçao de melhoria, salvo·as exceçoes
mente estabelecidas nest.e Código.
•
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Parágrafo único - O cancelamento será dcterm iria do
de ofício ou a ~equerimento de pessoa interessada, desde que
f iquem provadas a morte do devedor e a inexistência de bens,

0l1vi-

dos os órgãos fazendário e jurídico da Prefeitura.

ARTIGO 54) As dívidas relativas ao mesn10 de_>;·'r.lor,
- reunidas em um so- prol;··:".S''·
quando conexas cu consequentes, serao
ARTIGO 55) As certidões da dívida ativa,

co-

paL,_1

brança judicial, deverao conter os elementos mencionados no artigo 52 deste código.
ARTIGO 56) O recebimento de débitos fiscais cons-tantes de certiCoes ja encaminhadas para cobrança executiva, sera
feito exclusiva~ente à vista de guia em duas vias, expedida ~~los
escrivães ou procuradores, com o visto do Órgão jurídico da
P~c
feitura, incumbido da cobrança judicial da dívida,
;;=:.=-=c;c.;...-"-0

ARTIGO 57) As guias,

que serão datadas e

as~i11a

das pelo emitente, conterão:
o nome do devedor e seu endereço;
o número da inscrição da dívida;
a importância total do débito e o
ou período a que se refere~
IV - a multa, os juros de mora e a correção manetaria a que estiver sujeito o débito;
V - as custas judiciais.

I
II III -

'

Ressalvados os casos de autorização le
gislativa, não se efetuará o recebimento de débitos fiscais
lr1scritos na divida ativa com dispensa da multa, dos juros de ri1or~ e
- monetaria.
'
da correçao
ARTIGO 58)

-

Parágrafo Oni_co - Verificada, a qualquer tc1ryo, a
inobservancia do disposto neste artigo, é o funcionário Tespons~
vel obrigado, al6m da pena disci.plinar a que ~stiver sujeite,
a
recoll1er aos cofres do Município o valor da multa, dos jurr-;s
de
n1ora e da correção monetária que houver dispensado.
ARTIGO 59)

O disposto no artigo anterior se aplica, também, ao servidor que reduzir graciosa, ilegal ou ir1-e[3ular
mente, o montante de qualquer débito fiscal inscrito na
àÍvidn
ativa, com ou se:r1 autorização superior.

t

solidariament~e

responsável com o ser
vidor, quanto à reposiçao das quantias relativas à redução, a- mul
ta e aos juros de mora, e à correção monetária mcncior1ados
nos
dois artigos anteriores, a autoridade superior que autorizar
ou
determinar aquelas concessões, salvo se tizer em cumprin1ento
de
mandato judicial.
ARTIGO 61) Encaminhada a certidao da dívida ati ·~·a
para cobrança executiva, cessará a cornpetencia do Órgao fazendá~
rio para agir ou decidir quanto a ela, cumprindo-lhe, entretant.o,
prestar as infor:-nações solicitadas pelo órgão encarregado c1a execução e pelas autoridades judiciárias,
ARTIGO 60)
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CAPÍTULO

XII

Das Penalidades
SEÇÃO l>

Das üisposições Gerais

ARTIGO 62) Sem prejuízo das disposições relativas
a infrações e penas constantes de outras leis, regulamentos
e
códigos municipais, as infrações a este Código serão punidas com
as seguintes penalidades:

I - multa;
II - proibição de transacionar com as

repartições

municipais;
III -

IV -

sujeição ao regime especial de fiscaliz.ação;

sllspensão ou cancelamento de isenção de

trib~

tos.

ARTIGO 63) A aplicação da penalidade de qualquer
natureza, de carater civil, criminal ou administrativo, e o seu
cumprimento, em caso algum dispensam o pagamento do tributo devi- monetaria e dos Juros
.
do e das multas, da correçao
de mora.

-

ARTIGO 64) Não se procederá contra servidor
ou
contribuinte que tenha agido ou pago tributo de acordo com ir1terpretação fiscal' constante de decisao de qualquer instâ11cia r1.dministrativa, mesmo que, posteriormente, venha a
ser modi:icada
essa interpreLação.

ARTIGO 65) A omissão do fJagamento do tributo e a
sonegação fiscal serao apurados mediante representação, notific~
ção ou auto de infração, nos termos deste Código, de lei ou rt•yulamento.
ARTIGO 66) Constitui sonegaçao fiscal:
prestar declaracão falsa ou omitir, tot~l
ou
parcialmente, informação que deva ser produzida à autoridade muni
cipal, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente,
do
pagamento de tributos, multas e quaisquer outros d8bitos previs~
tos em lei.
I

-

inserir elementos inexatos ou omitir re11<li111en
tos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exi
gidos pelas leis fiscais, corri a intenção de exonerar-se do paga=rnento àe tributos devidos à Fazenda Municipal~
II -

alterar faturas e quaisquer documentos
relativos a operaçoes mercantis com o propósito de fraudar a
Fuzenda
l'>lunicipal;
III -

IV - fornecer ou emitir t1ocumentos gr~lciosl)~
ou
alterar despesas, majorando-as com o objetivo de obter dedu1,;ão de
tributos devidos à Fazenda Municipal.
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ARTIGO 67) A co-autoria e a cumplicidad·::,
nc.1s
infrações ou tentativas de infração aos dispositivos dPste C(Jcligo,
implica aos que a praticarem, em responderem solidarian1<;:-nte
os autores pelo pagamento do tributo devido, ficando sujeite·~;
mesmas penas fiscais impostas a esses.

c._·ci111

as

ARTIGO 68) Apurando-se, no mesmo processo, i11:::1·Llção de mais de uma disposição deste Código pela mesma pesso.:-i,
~r-'
rã aplicada somente a pena correspondente à infração mais grave.
ARTIGO 69) A sanção às infrações das normas estabelecidas neste Codigo será, no caso de reincidência, punida com
aplicaçao de multa em dobro e em tantas vezes quantas forem
as
reincidências.
Parágrafo único - Considera-se reincidência
a
repetiçao de infração de um mesmo dispositivo pela mesma
pe~.soa
fisica ou jurídica, depois de transitada em julgado, administrati
vamente a decisão condenatória referente â infração anterior.
ARTIGO 70) A aplicação de multa não prejudicará a
- criminal, que, no caso, couber.
açao

SEÇÃO 2•
Das Multas
•

ARTIGO 71) As multas serão impostas em grau
mo, médio ou máxi1110.
Parágrafo único - Na imr_)osir,;ão da rnul lu.,

•

•

rr11 n i -

e

graàuá-la ter-se-â em vista:
a) a maior ou menor gra1ridade da infração;
as suas circunstâncias atenuantes ou ugra\.·:-r:-

b)

tes;

e) os antecedentes do infrator com relação
disposições deste Código e de outras leis e regulamentos
pais.

.

.

as.

J11Ul1.1Cl

•

ARTIGO 72) As infrações a este Código, as

leis
e regulamentos municipais, exceto aquelas exr>ressamente indicadas
nos artigos seguintes, e respeitado o disposto no artigo 69,ser~c
punidas com multa de grau mínino de 5 (cir1c_~o) vezes ou grau rnáximo de 100 {cenl} vezes, o valor de um BTN (Bônus do Tesouro Nacional) e corrigido pelo IGP/FG\7 , acumulado na data do pag<J.mento, ao
contribuinte ou responsável que:

iniciar atividade ou praticar ato sujeito
taxa de licença antes da concessão desta;
1

-

.

a

deixar de fazer a inscrição, no Cadastro Fiscal da Prefeitura, de seus bens ou atividades sujeitos ã tributação municipal;
III - apresentar ficha de inscrição cadastral,
livros, documentos ou declarações relativas aos bens e
ativid~des
II -

---
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sujeitos à tributação municipal, com omissões ou dados
cos;

inverídi~

IV - deixar de comunicar, dentro dos prazos
tos, as alterações ou baixas que impliquem em modificação
extinção de fatos anteriormente gravados;

•

pr~vis

ou

V - deixar de apresentar, dentro dos
respecti\.'CS
prazos, os elementos básicos à identificação ou caractcriz<:iç5-n llf!
fatos geradores ou base de cálculo dos tributos municipais;

vi gado a fazê-lo,

deixar de remeter à Prefeitura, em sendo obri
documento exigido por lei ou regulamento fiscal;

VII - negar-se a exibir livros e documentos da
crita fiscal que interessar à fiscalização.

es-

ARTIGO 73) É passível de multa de 5 (cinco) a

50

!cinquenta) vezes o valor de um BTN (Bonus do Tesouro Nacional) e
corrigido pelo IGP/FGV, acumulado na data do pagamento, o co11tribuinte ou responsável que:

I - apresentar ficha de inscrição fora do
legal cu regulamentar;

II - negar-se a prestar informações ou, por
quer outro rnodo, tentar embaraçar, iludir, dificultar ou
a ação dos agentes do Fisco a serviço dos interesses da
Municipal;

prazo
gualimpedir
Fazenda

1
III - deixar de cumprir qualquer outra obrigação
acessória estabelecida neste Código ou ero regulamento a ele referente.

ARTIGO 74) As multas de que tratam os ;J:r_-l"i'J(-~
teriores serão aplica-das sem prejuízo de outras penal i<_1aõe"

rc,otivo de fraude ou sonegação de tributos.

")<> ,-

'

Ressalvadas as hipóteses do artiC<c,
serao punidos com:
AR'l'lGO 75)

deste Código,

'

89

multa de importância igual ao valor do t1-ib11to, 11ur1ca inferioi-, porém a 10 (dez) vezes o valor de um B'l'J,J (B6r,us do Tesouro Kacional) e corrigido i1elo lGP/FGV, acu1r1ulado
nu
Gata ào pagamento, os que cometerem infração capaz de el)djr
o
Fagamento do t:r.-ibuto, no todo ou em parte, urna vez regularm0ntc '
a::;urada a falta e se não ficar provada a existêr1cia de
a:r_-t_1 fício
G;loso ou intuito de fraude;
I

-

II - multa de importâr1cia iqual a 10 (dez) vezes o
\·alor do tributo, mas nunca inferior a 20 (vinte) BTN (Bôn11s
do
'Tesouro Nacior1al) e corrigido pelo IGP/FGV acumulado na data
ào
F;.gamento, os que sonegaram por qualquer forma, tributos dE::\'Ídos,
s,;: apurada a existência de artifício doloso ou intuíto de ±1-aucle;

III - multa de 30 (trinta) a 50 (cinquenLa)
\·~lor

de um BTN (BÕnus do Tesouro Nacional)
FG':, acumulado na data do pagamento desde:

VE::~es

o
e corrigido pelo !GP/

a) os que viciarem ou falsificarem documentos
escrituração de seus livros fiscais e comerciais, para iluclir
:~scalizaçâo ou fugir ao pagamento do tributo~

ou
a

~j.),.(,t1·il111'(f
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b) os que instruíren1 pedidos de isenção ou
1-f':!dl1ção de imposto, taxa ou contribuição de melhoria, com clocu11 .. -·11to '
falso ou que contenha falsidade.
lQ - As penalidades a que se refere () inc.·í .,..., lIT
serão aplicadas nas hipóteses em que não puder efetuar o
c~1 J teu lo
pela forma dos i11cisos I e II.
§

2Q - Considera-se consUmada a fraude fiscai,nvs
casos do inciso III, mesmo antes de vencidos os prazos de ct1n1primento das obrigações tributárias.
§

30 - Salvo prova em contrário, presume-se o
do
lo em qualquer das seguintes circunstâncias ou em outras análogas:
§

a) contradição evidente entre os livros e documen
tos da escrita fiscal e os elementos das declarações e guias apre
sentadas âs repartições municipais;
b) manifesto desacordo entre preceitos legais
e
regulamentares no tocante às obrigações tributárias e a sua aplicação por parte do contribuinte ou responsável;

e) remessa de informe e comunicações falsas
Fisco com respeito aos fatos geradores e a base de cálculo
obrigações tributárias;

ao
de

d) omissão de lançamento nos livros, fichas,
declarações ou guias, de bens e atividades que constituam fatos ge
radares de obrigações tributárias .
•

SEÇÃO 30

Da Proibição de Transacio11ar com as Repartições Municipa:i

!->

ARTIGO 76) Os contribuintes que esti\•eren' ,-onl déDi
to de tributos e multas não poderão receber quaisquer q11ur.c :in.~ ou
cr~ditos que tiverem com a Prefeitura, participar de licit.-iç6cs ,
celebrar contratos ou termos c1e qualquer natureza, ou trur:sal:lc•nar a qualquer titulo com a administração do MunicipJo.

SEÇÃO 40

Da Sujeição a Regime Especial de Físcalizaçâo
AR'l'lGO 77) O contribl1inte que hou\i·er comet ilia in=ração punida em grau maximo, ou reincidir na violuçao da~- no1·mas
eslabelecidas neste Código e em outras leis e regula1ncntos munici
pais, poderá ser submetido a regime especial de fj scal izu~;3r).

ARTIGO 78) O regime especial de fiscalizu-;::lo
que trata esta seçao sera definiào em regulamento.

de
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SEÇÃO 50

-

Da Suspensao ou Cancelamento de Isençf1l"!S

ARTIGO 79) Todas as pessoas físicas ol1
ju1 i li<.-._,s
que gozarem de isençao de tributos municipais e infri11girt···11 dispo
si~ões deste Código ficarão privadas, por um exercício, da
con=
cessão e, no caso de reincidência dela privadas defini ti vaniente.

10 - A pena de privação definitiva da
isenção
só se declarará nas condições previstas no parágrafo único do ar§

tigo 69 deste Código.
20 - As penas previstas neste artigo serão upli
cadas em face de representação nesse sentido, devidaI11ente compro=vada, feita em processo próprio, depois de aberta defesa ao i11t.eressado, nos prazos legais.
§

SEÇÃO

60

Das Penalidades Funcionais

3 (três)

ARTIGO 80) Serão punidos com multa er1l1ivalc·r1tc
dia·s do respectivo ver1cimento ou reI11uneração:

a

I - os funcionários que se negarem a prestar· assisténcia ao contribuinte, quando por este sol ici tadu
na
forma
deste Código;

I1 - os agentes fiscais que, por

r·ieglicisnc1~,

'

lavrarem autos sem obediência aos requisitos legai~,
forma a llies acarretar nulidade;

rná fé,

AR'flGO 81)

""

de

As multas serão impostas :;•elo P1·efeitv,

mediante representaçao da autoridade fa7endária compet::.entP, fr~ita
e:-. processo próprio, ãepois de aberta ao interessado nos
lJra·~os
legais.
ARTIGO 82) O pagamento t1e multa decorrent.e de pro
cesso fiscal se tornara
exigível depois de transit.ada em
julgado
. .
a decisão que a impos.

TÍTULO

Il

Do Processo Fiscal
CAl'ÍTULO I

Das Medidas Preliminares e IncidenteH

SEÇÃO l•

'

•

Dos Termos de Fiscalização

.
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ARTIGO 83) A autoridade ou o funcionário

fiscal

que presidir ou proceder a exames e diligencais, far~ ou · ,, carã,
sob sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar, (],
qual
constará, além do mais que possa interessar, as datas ini,-1,1is
e
finais do período fiscalizado e a relação dos livros e do<·11111e11t:os

examinados.
§

lCl -

O termo será

lavrado

r10

estatJ(_·le(_~i 1 ·•r'11tr_;

local onde se verificar a fiscalização ou a constatação d

i

i

;1

(_lU

Ira-

ç~o,

'

l
·-

ainda que aí não resida o fiscalizado ou infrator, e poderá
ser datilografado ou impresso em relação às palavras rítua_is, c1evendo os claros serem preenchidos a mão e inutilizados as
entrelinhas em branco.

2Q - Ao fiscalizado ou infrator dar-se-á cópia
1 do termo, autenticada pela autoridade, contra recibo no orjginal.
§ 30 - A recusa do recibo, que será declarada pela autoridade, não aproveita ao fiscalizado ou infrator, nen1
o
prejudica.
§

40 - Os dispositivos do parágrafo anterior são
aplicáveis extensivamente, aos fiscalizados e infratores, analtabetos ou impossibilitados de assinar o documento de
fiscalização
ou infração, mediante declaração da autoridade fiscal,
ressalvadas as hipóteses dos incapazes pela lei civil.
§

SEÇÃO 20

Da Apreensão de Bens e Documentos
Poderão ser apreendidas as co1 - c.:r' ;1Óveis, inclusive mercadorias e documentos, existentes err, e?Olo.belecimento do contribuinte, responsá'\•el ou de terceiros, oc e.:'1 outros
lugares ou em trãnsito, que constituam prova material de i1·;f1-ação
tributdriéi, estabelecidas neste Código, em lei ou regula:1ier:to.
ARTIGO 84)

Parágrafo Ú11ico - Havendo pro·~· a, ou funãu:1a suspeita, de que as coisas se encontram e1l1 resiâencia pFirtic·ti-car ou
lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e a'i:":·reensão j11diciais, sem prejuizo das medidas r1ecessárias para PVitar a
remoçao clandestina.
ARTIGO 85)

Da apreensão lavrar-se-á auto,

::·::irr, o:;;

elementos do auto de infração, observando-se, no que cot11.'"'l-,
disposto no artigo 96 deste Código.

o

Parágrafo úni~o - O auto de apreensão cont2rá
o
descrjção das coisas ou dos documentos apreendidos, a i11Ji··A·;~o '
do lugar onde ficaram depositados e a assinatura do depositário ,
o qual será designado pelo autuante, podendo a designação recai~
no próprio detentor, se fõr idõneo, a juízo do autuante.
~TIGO

os documentos ·apreendidos podL·t-ão,
a
requerimento do autuado, ser-lhe devo1vidos, ficando no prul:esso
•
•
cópia do inteiro teor ou parte que deva fazer prova, CBS\.) o orlg_!.
nal não seja indispensável a esse fim.
86)
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ARTIGO 87) As cuisas apreendidas se1·ão resi tuídus,
a requerimento, mediante depósito das quantias exigíveis,
cuja
importancia será arbitrada pela autoridade competente, ficdlll1o re
tidos, até decisão final, os espécimes necessários à pr-f.>Va.

Pariqrafo único - Em relaç5o à materia desi1· ~1-tj
go, aplica-se, no que couber, o disposto nos artigos 115 a :17
'
deste Código.

-

ARTIGO 88) Se o autuado nao provar o preer1c·l1ir11e11-

to das exigências legais para liberação dos bens apreendidos,
no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apreer1sao, serao
os bens levados a hasta pública ou leilão.

S 10 - Quando a apreensão recair em bens de fácil
do
deterioração, a hasta pública ou leilão realizar-se a partir
próprio dia da apreensão.

S 2º - Apurando-se, na ve11da, irr1portâr1(_·ia
sufJerior ao tributo e à multa devidos, será o autuado notificado,
no
prazo de· 5 (cinco) dias, para receber o excedente, se já n2o houver comparecido para fazê-lo.
30 - Na impossibilidade de ser realizada a l1asta pública ou leilão, em virtude da rapitlez da deterioração
das
mercadorias apreendidas, fica o Executivo autorizado a doá-las me
diante recibo, às instj.tuiç6es de assist~ncia social.
§

SEÇÃO 3>

Da Notificação Preliminar
AR'l'IGO 89} Verificando-se omissão nilo dolo:'".<1

de

pagamento de tributo, ou qualquer infraçao de lei ou regul,,_mento,
de que possa resultar e.vasâo de receita, serã expedi!1a co1.r ra
o
infrator notificaçilo preliminar para que, no prazo de B lo1tcl
'
dias, reoularize a situaçâo.

S }O - Esgotado o prazo de que trata este artigo,
sem que o infrator tenha reqularizado a situação pera11te a repartição corrtpetente, lavrar-se-á auto de infração.
20 - Lavrar-sc-ã, igualmente, auto de infração,
quando o contribuinte se rectisar a tomar conhecimeii.to du. notifi:::a
ção preliminar.
§

ARTIGO 90) A notificaçao preliminar será feita err,

formula destacada de talonário próprio, no qual ficará cópia
a
carbono, com o ' 1 ciente 11 do notificado, e cont.erá os elemer1t.·_os seguintes:
nome do notificado;
I I - local, dia e hora da lavratura;
I I I - descriçao do fato que a motivou e indicação '
do dispositivo legal de fiscalizaçao,
quando
couber;
qupndo
IV - valor do tributo e da multa devidos,
/.
apurados;
I

-
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V - assinatura do notificante.
.

Parágrafo único - Aplicam-se a esle artigo
disposiçoes contantes dos parágrafos lQ e 49 do a1·tigL1 81.

'

ARTIGO 91) Considera-se convencido do cl<:"·~1ito fi~
cal o contribuinte que pagar o tributo mediante 11otifici1çÊl(~J
:e

minar, da qual não caiba recurso ou defesa.
ARTIGO 92) Não caberá notificação prelimir1ar, d·
vendo o contribuinte ser imediatamente autuado:

I - quando for encontrado no exercício de ativi
•
• - • inscriçao;
de tributável, sem previa
II - quando houver provas de tentativa 1:·.Jara
rnir-se ou furtar-se ao pagamento do tributo;
III -

e

quando for manifesto o animo de sor1ec3ai-;

IV - quando incidir em nova falta de que
poder
resultar evasão de receita, antes de decorrido um ano, contado
última notificação preliminar.

SEÇÃO 4•
Da Representação
•

ARTIGO 93) Quando incompetente para 11c>tifi<.:ar rliminarmente ou para autuar, o ager1te da FazendcJ 1'l11ni .-· i pa. l
de·.
e qualquer pessoa pode, representar contra toda <lç;ãc) (.•L1 011!issâc
contrária a disposições deste Código ou ãe outras leis e rcgu~a
rr,entos fiscais.
ARTIGO 94) A representação far-sc-á c·i·: peliçil.c
~inada e mencionara em letra legÍ"\•el, o nome, a r.)rofi~·são e o E.
dereço de seu autor; será acompanhu.da de provas ou inclicará
elementos desta e mencio11ará os rneios ou circunst_ancicis e111
ra~
Cos quais se tornou conhecida a infração.
AR1.'IGO 95) Recebida a repiesentação, i'l autoriêc
competente providenciaru. imediatamente as diligências ~)a.1_-a verj
cara respectiva veracidade e, cor1forme coul1er, notificaJ-Fi. })re"
::::inarmente o infrator, autua-lo-á ou arquivará a rerl::_osentaçao.

CAPÍTULO II
Dos Atos Iniciais
SEÇÃO l ª

Do Auto de Infração
ARTIGO 96) O auto de infração 1 <:·~·rad') corn prec

.:::ão e clareza,
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I - mencionar o local, dia e hora da lavratura;
II - referir ao nome do i11frator e das test€1111111}1as,
se houver;

descrever o fato que constitui ã i11fraç5o
e
as circunstâncias pertinentes, indicar o dispositivo legal
ou
regulamentar \•iolado e fazer referéncia ao termo de fiscalizaçê..o,
em que se consignou a infração, quando fôr o caso;
III -

IV - conter a intimação ao infrator para pagar
tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos
zos previstos.

os
pra-

nao
su-

S 10 - As omissões ou incorreções do auto
acarretarão nulidade, quando do processo constarem elementos
ficientes para a determinação da infração e do infrator.

S 2º - A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em confissão, nem a recusa agravara a pena.

-

-

S 30 - Se o infrator, ou quem o represente,
puder ou- não quizer assinar o auto, far-se-á menção dessa

nao
•

cir-

.

cunstancia.

-

ARTIGO 97}

O auto de infração poderá ser

lavrado
- e entao
- contera,
- tambern, os elerrentos
cumulativamente com o de apreensao,
deste (artigo 85 e parágrafo Ú11ico).
ARTIGO 98)

Da lavratura do auto será intin1ado

o

infrator:
pessoalmente, sempre que possível,
mediante
entrega de cópia do auto ao autuado, seu representante ou pr~pos
to, contra recibo datado no original;
I

-

por cê.lrta, acompanhada de cópia do autc,
aviso de recebimento (AR) datado e firinado pelo destinatári 1 1
algué1n de seu domicílio;

co1n
ou

II -

por edital, com lJrazo de 30 (trinta)
desconhecido o domicilio fiscal do infrator.

se

III -

ARTIGO 99) A intimação presume-se feita:
I

-

quando pessoal, na data do recibo;

II - quar1do por carta, na data do rec~bo de
e se fôr esta omiLida, 15 (quinze) dias após a entrega da
no Correio;

ta 1
carta

'lC>l

III - quLlndo por edital, no termo do prazo, contatlo
este da data da afixaçao ou da publicaçao.
AR'l'IGO 100) As intimaçoes subsequentes à

inicial
far-se-ão pessoalmente, caso em que serão, certificadas no proces
so, e por carta ou edital, conforme as circunstãncias,
observadÕ
o disposto nos artigos 98 e 99 deste Código.
SEÇÃO 20

Das Reclamações Contra Lançamento

fti .,
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ARTIGO 101) O contribuinte que não co11cordar
com
o
lançamento podera reclamar no prazo de 20 (vinte) dias,
(_"(:111tados da publicação no órgao oficial, da afixação do editalf
ou do
recebimento do aviso.

ARTIGO 102) A reclarnaçao contra lançamento

fardocl11110ntos

se-á por petição, instituida obrigatoriame11te com os
q~e o reclamante tiver que oferecer para fundamentar sua

pretcn-

sao.
Parágrafo único mação para cada lançamento.

Somente será admitida um rccla-

ARTIGO 103) ~ cabivel a reclamação por parte
qualquer pessoa, contra a omissão ou exclusão do lançamento.

ARTIGO 104) A reclamação contra lançamento
efeito suspensivo da cobrança dos tributos lançados.

de
terá

S lQ - O efeito suspensivo de que trata este arti
go, não abrange a multa, os jurOs de mora e a correção monelária~
salvo se o contribuinte fizer o depósito prévio do montante integral do tributo devidamente corrigido, cujo lançamento se c1l sc1~t-e.
S 20 - Na hipótese de depósito parcial,
far-se-á
a atualização e a cobrança da multa e juros de mora sobre a parce
la não depositada.

A devolução do depósito de que cuidam
os
parágrafos anteriores, será feita obrigatoriamente dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da decisão final, a requerimento
do interessado.
§

30 -

S 4Q - Findo o prazo previsto no paráyrafti 3'J,
a
importâr.cia do dE:pÓsi to que tiver de ser devolvido po1~ te1
sic'Jo
julgad2 procedente a reclarnaçao, será atualizada monetaric.r1•-::nte ,
nos terr.ios dos parágrafos 10 a 30 do artigo 114, poàerido sr.1· utilizada pelo contribuinte como compensação, no paga111enlo clt-~
Lribu
tos municipais.
ARTIGO 105) Nas reclamações contra lar1çarne1)t-os se
rã àada vista ã repartiçao competente, a fim de aprese11tai· il defe
sa, no orazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que
r·eccber

o processo.

CAPITULO III

Da Defesa

de 20 (vinte)

ARTIGO 106) O autuado apresentará defc~sa
dias, contados da intimação.

ARTIGO 107) A defesa do autuado será

Jl'J

pr<1;;·0

arJr~'~!e>ntaê.a
a r>~parti

por petição contra recibo. Apresentaàa a defesa, terá
çâo cor:-.?etente, o prazo de 20 (vinte) dias para impugná-lei, o q11e
fará n2 forma do artigo 105.
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ARTIGO 108) Na defesa, o autuado alegará toda
a
materia que entender util e juntará desde logo as provas que cons
tarem de docun1entos
Parágrafo único - Não se admitirá prava ft1ndada '
em exame de livros ou arquivos das repartições da Fazenda Pública,
ou em depoimento pessoal de seus represe11tantes ou funcic·nários.

CAPITULO IV
Da Decisão em Primeira Instância
ARTIGO 109) Devidamente instruido, o prot-:(_~ssc1 sera presente à autoridade julgadora, que proferirá decisão,
no
prazo de 20 (vinte) dias.

-

S 1Q - A autoridade não fica adstrita às
alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua convicção,
em
face das provas produzidas no processo.
S 2Q - Se não se considerar habilitada u. [-Jec:idir,
a autoridade poderá converter o julgamento em diligência e determinar a produção de novas informações ou provas, marcando
prazo
improrrogável para a sua realização, decidindo em seguidG, dentro
do prazo deste artigo.
ARTIGO 110) A deeisão, redigida com siplicidade e
clareza, concluira pela procedência ou improcedência do auto
de
infração ou da reclamação contra lançumento , definindo f.:expressamente os seus efeitos, num e nouLro caso.
Não sendo proferida decisão, r10 prazo
legal, nem convertido o julgamento em diligência, poderá a parte
interpor recurso voluntário, con10 se fora julgado proccde11t_e
o
auto de infração ou i111procedente a reclamação cont1-êl lan·:;a.mento ,
cessando com a interposição do recurso, a jurisdição da 0c1to1-idade de primeira instância,
ARTIGO 111)

CAP11'ULO V

Dos Recursos

SEÇÃO lª
Do Recurso Voluntário

ARTIGO 112) Da decisao de primeira instância cabe
rá recurso voluntario para o Prefeito, interposto no prazo
d8
20 (vinte} dias, contados da data de ciência da decisão, pelo autuado ou reclamante, pelo autuante ou pelo funcionário que 11ouver
produzido a defesa, nas reclamações contra lançamento.
ARTIGO 113) É vedado reunir em uma só peLiçbo re,

'
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cursos ~e:erentes a mais de uma decisão, ainda que versem s0bre o
mesmo a~ssunto e alcancem o mesmo contribuinte, salvo quandc1 1-'rofe
ridas e.:-::.

u."TI.

i:....."1ico processo fiscal.

SEÇÃO 20
Da Garantia de lnstância

ARTIGO 114) Nenhum recurso voluntário
pelo a"t.: -:::uado sera encaminhado ao Prefeito,

de

rneta~e

interposto

sem o prévio

de11ôsi to

das quantias exigidas, extinguindo-se o direito do

corrent,~ que não efetuar o

re-

depósito no prazo fixado no artigo 112.

lQ - As importâncias depositadas em moeda pelo
contril:: Jin te corno garanti a de instância, deverão ser devol v· i elas '
obrigat-~riamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
decisão que houver reconhecido a improcedência parcial ou tota)
da
exigência fiscal, a requerimento do interessado.
§ 20 - Se as importâncias depositadas na fo1-rr1a dei
parágra ::o anterior, não forem devolvidas no prazo nele pre\' isto ,
ficarãc sujeitas à permanente correção monetária de acordo com os
índices geral de preços (IGP/FGV), até a data da efetiva devolução, po~endo ser utilizadas pelo contribuinte, corno compensação '
no paga:riento de tributos municipais.
§ 32 - se procedente apenas em parte o
recurso ,
reduzindo-se o valor da exigência fiscal, a atualização mo11etária
de que trata o p~rágrafo anterior se furá proporcionalmente
ao
valor da devoluçao.
§

ARTIGO 115) Quando a importâr1cia total do

litlq10
exceder de 10 (dez) vezes o salário mir1imo regional, se pern1itlrá
a prestaçao de fiança para interposição do recurso vo1 ur1tário, re
querida no prazo a que se refere o artigo 112 deste Código.

10 - A fiança prestar-se-ã mediante
indi~ação
do fiador idôneo, a juízo da Administração, ou pela caução
ãe
titulas da divida püblica.
§ 2Q - Ficarã anexado ao processo o
requerimento
que indicar o fiador, com expressa aquiescência deste e,
se
for
casado, também de sua mulher, sob pena de indeferimento.
S 30 - A f iar1ça mediante caução far~se-~ no valor
das multas e tributos exigidos e pela cotação dos títulos no mercado, devendo o recorrente declarar no requerimento que se obriga
a efetuar o pagamento do remanescente da dívida, no prazo
de
8 !oito} dias, contados da notificação, se o produto da venda dos
titules nao for suficiente para a liquidação do débito.
§

ARTIGO 116) Julgado inidôneo o fiador, poderá
o
recorrente, depois de intimado e dentro do prazo igual ao que res
tava quando protocolado o requerimento de prestação de fiança,ofe
recer outro fiador, indicando os elementos Comprovantes da idonei
d ade C~ mesmo.
,
Parágrafo Onico - Não se admitirá comr:,,':/iador
o
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sócio solidário, quotista ou comanditário da firma recorrent•=o devedor da Fazenda Municipal.

ne11l

-

ARTIGO 117) Recusados dois (02) fiadorr~s, sr·1-a
o
recorrente intimado a efetuar o depósito, dentro de 5 !cinC'• l di.:i.s,
ou de prazo igual ao que lhe restava quando protocolado o sc'~1u11tlo
requerimento de prestação de fiança, se este 'prazo for 111ajc)1.
1

SEÇÃO 3a
Do Recurso de Ofício
ARTIGO 118} Das decisões de primeira i11stâr1cia
,
contrárias, no todo ou em parte, à Fazenda Municipal,
inclusive

par desclassificação da infração, será obrigatoriamente interposto recurso de ofício ao Prefeito, com efeito suspensivo,
se1npre
que a importância em litígio exceder a 10 (dez) vezes o valor ele
um BTN (Bônus do Tesouro Nacional) e corrigido pelo IGP/FGV, ncumulado na data do pagamento, vigente à êpoca do julganiento.

Parágrafo Onico - Se a autoridade julgadoro deixar de recorrer de ofício, quando couber a medida, cumpre ao
fun
cionário que subscreveu a inicial do processo, ou que do fato tomar conhecimento, interpor recurso, em petição encaminhada
por
intermédio daquela autoridade.
•

SEÇÃO 4ª
Das Desistências
ARTIGO 119) O contribuinte poderii a qualquc1· te111po desistir da reclamaçao, da defesa ou do recurso interposto
,

-

sendo competente para homologar a desistência a autorillade
houver de proferir a decisão.

gue

CAP1TULO VI
Da Execução das Decisões Fiscais

ARTIGO 120) As decisocs definitivas serão curr,pri-

das:

I - pela notificação do contribuinte e, quando
'
fÕr o caso, também do seu fiador, para, no prazo de 10 (dez) dias,
satisfazerem ao pagamento do valor da condenação e, em consequência, receberem os títulos depositados cm garantia da instâ1·1cia;
II - pela notificação do contribuinte para vir receber importância recolhida indevidamente corno tributo ou n1ul ta;
III - pela notificação ào contribuinte para vir receber ou, quanão fÕr o caso, pagar, no prazo de 1 O (dez) Ui as,
a
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dep0,~i

diferença entrE o valor da condenação e a importância
em garantia da instância;

tada

IV - pela notificação do contribuinte 1·J:1ra
i 1~ receber ou, quando fôr o caso, pagar, no prazo de 10 (dez) dJ {is,
u
diferença entre o valor da condenação e o produto da \!Cndu ,~leis t,í
1:

tu los caucionados quando não satisfeito o pagamento

pra·.·;,

nri

l e=

gal;

e
depositadas, o~ pela restituição do produto de sua venda, se houver ocorrido alienação, com fundamento no artigo 88 e seus
pará
grafos, deste C6digo;
VI - pela imediata inscrição, como dívida atÍ'l.'a, e
remessa da certidão à cobrança executiva, dos débitos a que se re
ferem os incisos I, III e IV, se não satisfeitos no prazo estabe=
V -

pela liberação das mercadorias apreendj (las

lecido.

ARTIGO 121) A venda de títulos da divida pÜblica
aceitos em caução nao se realizará abaixo da cotação; e, deduzi~
das as despesas legais da venda, inclusive taxa oficial de corretagem, proceder-se-á, em tudo o que couber, de acordo corr. o arti
go 120, inciso IV, e com o parágrafo 30 do artigo 115, desl_e Códi
go.
TITULO I I I
Do Cadastro Fiscal

•

CAPITULO I
Disposicões Gerais

ARTIGO 122) O Cadastro Fiscal da Prefeitura.

co111-

preende:
I

II -

o Cadastro lmobiliário;
o Cadast_ro dos Produtores,

Indust.r·iais e

Co-

merciantes;
III - o Cadastro dos Prestadores de
Qualquer i~atureza;

Serviço~

de

S 19 - O Cadastro Imobiliário compree11de:
a) os terrenos vagos existentes ou que ve11l1am
existir nas áreas urbanas ou destinadas à urbanização;

a

b) as edificações existentes, ou que vierem a ser
construidas, nas áreas urbanas e urbanizáveis;
e) os terrenos com edificações em fase de constru
ção, em demolição devidamente licenciada, condenadas ou err1 ruínas.
S 20 - O Cadastro dos Produtores, I11dustrias
e
Comerciantes compreende os estabelecimentos de produção, inclusive agropecuários, de indústria e de comércio, habitunis e lucrati
•
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vos, exerciàos no âmbito do Município, em conformidade L:om as dis
posições do Código Tributário Nacional.
S 3Q - O Cadastro de Prestadores de Serviços
de
Qualquer Natureza compreende as empresas ou profissionajs aurónomos, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço sujeite• à t1· il1utação munici~al

ARTIGO 123) Todos os proprietários ou possuidores,
a qualquer título, de imoveis mencionados no parágrafo 19 do arti
go anterior e aqueles que, individualmente ou sob razão social de
qualquer espêcie, exercerem atividade no Município, estão
sujei
tos à inscrição obrigatória no Cadastro Fiscal da Prefeitura.
ARTIGO 124) O Poder Executivo poderá celebrar con
vênios com a Uniao e os Estados visando a utilizar os dados
e os
elementos cadastrais disponíveis, bem con10 o número de inscriçdo
do Cadastro Geral de Contribuinte, de â1nbito federal, para rr1elhor
caracterização de seus registros.
ARTIGO 125) A Prefeitura poderá, quando necessá~
rio,
instituir outras modalidades de cadastro a fim de atender
à organizaçao fazendária dos tributos de sua competência,
especialmente os relativos à contribuição de melhoria.

CAPÍTULO II
Da Inscrição no Cadastro Imobiliário

.

-

.

ARTIGO 126) A inscrição dos 1move1s urba11o_Js
Cadastro Imobiliario sera promovida:
pelo proprietário ou seu representante lcgul,
ou pelo respectivo possuidor a qualquer título;
I

-

II - por qualquer dos condôn1inos,

e1n

se

tratc:111(]0

III - pelo compromissário comprador, quando titular
de compromisso irretratável, inscrito no Registro de Imóveis
àa
Comarca;
IV - de oficio, em se tratando de próprio
esladual, municipal ou de entidade autárquica, ou, ain.da,
a inscriçao àeixar de ser feita no prazo regulamentar;

f~âerül,

qu211ao

V - pelo inventariante, sindico ou liquidante
'
quando se tratar de imóvel pertencente a espólio, massa falida ou
sociedade em liquidação.
ARTIGO 127) Para efetivar a inscrição, no Ca~as
tro Imobiliário,---aos imoveis urbanos, são os responsáveis obriga
dos a preencher e entregar na repartição competente urra ficha
ctC
inscrição para cada imóvel, bem como fornecer .o domicílio tributá
rio para os fins previstos no artigo 21, conforme modelo fornecido pela Prefeitura.
§

lQ - A inscrição será efetuada no
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{sessenta) dias, contados da data da escritura definili va
data de promessa de compra e venda do imóvel.
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20 - Por ocasião da entrega da ficha de j11,,··rição, devidamente preenchida, deverá ser exibido o títuJ,·i de
J-'1-0priedade, ou o compromisso de compra e venda irretratáv·•.:>l, i rL:>cr i
to !':lº Registro de Imóveis da Comarca, para as necessárias V•._.,·_ificaçoes.
§:

30 - Não sendo feita a inscrição no prazo ~~;t~
belecido no parágrafo lo deste artigo, o órgão competente, vciler1do-se dos elementos de que dispuser, preencherá a ficha de i11scri
ção e expedirá edital convocando o proprietário para, no prazo de
30 (trinta) dias, cumprir as exigências deste artigo, sob pena de
multa prevista neste Código.
§

42 - A inscrição no Cadastro Imobiliário
feita
após a verificação dos documentos referidos no parágrafo 2Q, e
a
transferência do lançamento para o nome do adquirente, serã feita
•
'
r
•
'
para vigorar
a partir
do exercicio
seguinte.
§

ARTIGO 128) E1n caso de litígio sobre o domíiiio ao
imóvel, a ficha de inscrição mencionará tal circunstância, t'em co
mo os nomes dos litigantes e dos possuidores do imóvel, a natureza do feito, o juízo e o cartório por onde correr a ação.
Parágrafo único - Incluem-se também na
situação
prevista neste artigo o espÔlio, a massa falida e as
sociedades
em liquidação.
.
ARTIGO 129) Em se tratando de área loteada,
CUJO
loteamento houver sido aprovado pela Prefeitura, deverâ o in11-,.resso de inscrição ser acompanhado de u1na planta complet<:i, em escala
que permita a anotação dos desdobramentos e designar o valo1·
r1a
aquisição, os logradouros, as quadras e os lotes, a ã1·~a
•1:·~al,
as áreas cedidas ao patri111ônio municipal, as áreas
cor11prc_i1 11ssudas e as áreas alienadas.
ARTIGO 130) Os respo11sáveis por lotcarr112ntcs f ic<"Jrri
obrigados a fornecer, no mês de julho de cada ano, ao órgãc fazen
dârio competente, relação dos lotes que até o 1nês anter],or tenham
sido alienados defir1itivamenle ou mediante compromisso de cc;111pra
e venda, mencionando o nome do compradoi:- e o endereço, os nt.11neros
do quarteirão e do lote e o valor do cont1_·ato de venda, a fim de
ser feita a anotação no Cadastro Imobiliário.
ARTIGO 131) Deverão ser obrigatoriamente comt1r1ica
das à Prefeitura, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, todas as
ocorrências verificadas com rel<:ição ao imóvel, que possam afetar
as bases de cálculo do lançamer1to dos tributos municipais.
Parágrafo único - A comunicação a que se
refere
este artigo, devidamente processada e informada, servirá Ue oase
à alteração respectiva na ficha de inscrição.
ARTIGO 132) A concessão de ''HABITE-SE'' à edificação nova ou a aceitaçao de obras em edifj_cação reconstruidil
ou
reformada, só se completará com a remessa do processo
res}1ecti'.'º
à repartição fazendária competente e a certidão desta de que ro1
atualizada a respectiva inscrição no Cadastro Imobiliário.
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CAPITULO

Ill

Da Inscrição no Cadastro de Estabelecimentos de Produç5o,

Indústria

e

Comércio

ARTIGO 133) A inscrição no Cadastro de Estabeleci
mentos de Produçao, Industria e Comércio será feita pelo responsável, ou seu representante legal, que preencherá e entregar6 nu
repartição competente ficha própria para cada
estabelecimento,
fornecida pela Prefeitura.

ARTIGO 134) A ficha de inscrição do Cadastro
de
Estabelecimentos de Produção, Indústria e Comércio deverá conter:
I - o nome, a razão social, ou a denominação

cuja responsabilidade deva funcionar o estabelecimento

ou

sob

ser

exercidos os atos de comércio, produção e indústria;
II - a localização do estabelecimento, seja na zona urbana ou rural, compreendendo a numeração do prédio, do pavimento e da sala ou outro tipo de dependência ou sede, conforine o
caso. ou de propriedade rural a ele sujeita;
III -

- . principais e acessórias da ativias espec1es

dade;
IV - a área total do imóvel, ou de parte deJe, ocu
pada pelo estabelecimento e suas dependências;

-

.

V - outros dados que se fizerem necessar1os.
Parágrafo único - A entrega da ficha de inscrição
devera ser feita:

-

quanto aos
respectiva abertura ou inicio
b) quanto aos
30 (trinta) dias, a contar da
a)

-

ante::~
estabeleci111entos novos,
- •
dos negocios;
.
dentro do prazo
Jª• existentes,
.
v1genc1a
deste Código.

-

da

de

ARTIGO 135) A inscrição c1everã ser pe::::-rr1ancntemente atualizada, fica11dci o responsável obrigado a comuriicar â. repar
tição competente, dentro de 30 (tri11ta) dias, a contar da data em
que ocorrerem, as al t_e1-uções que se verificare1n em qualquer
das
características mencionadas no artigo anterior.
Pará~afo

ünico - No caso de venàu ou transf~rên
cia do estabelecimento, sem a observância do dispos.to 11este artigo, o adquirente ot1 sucessor será responsável pelos débitos
e
multas do contribuinte inscrito.
ARTIGO 136) A cessão do estabelecimento, ber11 co1110
o seu encerramento definitivo, serao comunicados à Prefeitt1ra den
tro do prazo de 30 (trinta) dias, a fim de ser anotados no Cadcstro.
Parágrafo Único - A anotação no Cadastro
será
feita após a verificação da veracidade da comunicação, sera prejui
zo de quaisquer débitos de tributos pelo exercício de
al1 ·,ridude
ou negócios de produção, indústria ou comércio.
ARTlGO 137) Para os efeitos deste ca1Jítulc r·on:~idera-se estabelecimento o local fixo ou não, de exercício :Ir! L]lJCI..!_
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quer atividade produtiva, industrial, comercial uu sin1ilar,
e111
caráter permanente ou eventual, ainda que no interior da residên
eia, desde que a atividade não seja caracterizada como de i:Jr'_'sta
çã'.) de serviço.
ARTIGO 138) Constituem estabelecimentos
tos, apra efeito de inscrição no Cadastro:
I

-

os que,

âi~·.tin

embora no mesmo local, ainda qur_, <"01n

iâêntico ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - os que, embora sob a mesma responsabilidade
e com o mesmo ramo de negócio, estejam localizados em
prédios
distintos ou locais diversos.

Parágrafo Onico - Não são considerados como
cais diversos dois ou mais in1Ôveis contíguos e com
interna, nem os vários pavimentos de um mesmo imóvel.

CAPÍTULO

locomunicação

IV

Da Inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços
de Qualquer Natureza
ARTlGO 139) Toda a pessoa física ou jurídica, em
presa ou profiss i anal autonomo, que exercer habi tuul,
eve;1Lua1
ou intermitentemente quaisquer atividades de prestação de serviços, constantes deste Código, de leis ou decretos-leis Fedcruis
e de leis municipais, fica obrigada a inscriç~o no Cadastro Fiscal, como contribuinte do imposto.
ARTIGO 140) A iI1sc1-ição no Cac1astro ele P.re~t;iUr_,
res de Serviços de Qualquer Natureza será feita pelo
respcr1sã-

vel, empresa ou profissional autônomo, ou seu representante
}pgal, gue preencherá e entregar~ na repartiç~o compete11te
r:2l.d
própria para cada estabelecimento fixo, ou para o local, c;1. 'Jl<C:
nor111almente desenvolve atjvidaàe de prestação de ser\.'i:-;os.

ARTIGO 141) O número de inscrição deve1-á
f '. gt1rar, obrigatoriamente, em todos os livro!:>, ficl1as, guias, n~..it.as,
talões e demais documentos fiscais usados pelo contribuinte, bem
como nos requerimentDs, ~1etições, const1lt_as, recla1naçoes e recur
sos formulados à Prefeitura.
Parágrafo Único - Na hipÔLese de estabeleci111entos distintos para cada um deles será exigida uma inscrição, con
siderando-se como tais os já definidos no artigo 138.
ARTIGO 142) Cancelar-se-á a inscrição do

cc~.:-itr1-

buinte:
I - por iniciativa do inscrito,
Código ou de regulamento;

na forn·a

II - mediante comunicação ao· juízo competerit
caso de falência ou liquidação;
_;{

rleste
f::!,

110

III - de ofício se desaparecida a firm'G-.,-Ou·~ a 1 c1z:i(J
.
_,
social ou cm virtude de morte de inscrito, nao h o u / sido l:"Cqt1c

.

~

__!ll ,. ,, ic1 1,a /

/r!ogi
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rida a baixa da inscrição, mna forma do número 1.
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.
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ARTlGO 143) Nos casos de atualização da

ção, venda ou transfercncia do estabelecimento e encerrc11r1e11+ '' do
atividade, ficam os prestadores ele serviços sujeitos ãs
111''':11·,<is

normas previstas nos artigos 135 e 136 deste Código.

P A R T A

TlTULO

E S P E C I A L

IV

Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana

CAPITULO

I

Da incidência, das Isenções e das Reduções
'·

ARTIGO 144) O imposto territorial urbano tem coroo fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de:
a) terrenos, construidos ou não, localizados nas
zonas urbanas do Município;
b) terreno que independente da sua localiza~ão,
comprovadamente, seja utilizado como ''Sítio de Recreio'' e no qual
a eventual produção não se destine ao comércio.
lº - Para os efeitos deste imposto, entende-se
como zonas urbanas as definidas em lei municipal, observado
o
requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados cn' pelo menos 2 {dois) dos incisos seguintes, construídos ou man 1_ i tlos
pelo Poder Público:
§

I - meio-fio ou calçarrento, com canalização de

,~

111as

pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esqotos sanitários;
lV - rede de ilu111iDação pública, com ou serr.
!-)':)steamento para distribuiçao domiciliar;
V - escola prirr,âria ou posto de saúde a uma c·listância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel consideraao.
20 - Considerain-se também urbanas as áreas ur banizá\.'eis, ou de cxpansao urbana, constantes de
]oleamcnto~,
devidamente aprovados, destinados à habitação, à indústria 011 ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas
.definidas nos
termos
do
parâgrafo anterior.
§

§

30 - O disposto neste artigo não abrange

os
f·1unicjfJÍO,

imóveis que, embora localizados nas zonas urbanas do
comprovadamente, sejam utilizados em exploração extrativa
tal, agricola, pecuária ou agroindustrial.

vege-

ARTIGO 145) São isentos do Imposto

Urbano:
I - os terrenos cedidos gr?tuitumentc para
uso
da União, do Estado ou do Município;
II - os terrenos com área de até 500m 2
(ql1~11!1·::-ntos metros quadrados), com valc)r venal não superior a 880 (ri tc,centos e oitenta) vezes o valor do B1'N (Bonus do Tesouro t: 1\'101
\
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nal) e desde que seu proprietãrio titular do domínio Út .il OU
suidor a qualquer titulo, não possua outro imôvel no MlllliCÍf.'Í
AI~TIGO

146) O imposto territorial urbilno

!JfJS-

0.

Ç(>]l~;t

i-

tui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de
tr<ir1~:111i'";
são da propriedade ou de direitos reais a ela relativos do c·c_1Dpro
missário comprador se este estiver na posse do imóvel.
CAPl'J'ULO

II

Da Ali• quota e Base de Cálcuio
ARTIGO 147) O imposto territorial urbano sera- co-

brado na base de:

I - 8% (oito por cento) sobre o valor venal

dos

terrenos não edificados, que estejam abertos, abandonados Clu baldios: daqueles onde houver construção ou edificação inadeqeLlrln na
zona, nas dimensões e no uso;
II - 3,0% (três por cento) osbre o valer venal dcs
terrenos não edificados, que estejam deitidantente murados, de <:icor
do com a legislação municipal;

8% (oito por cento) sobre o valor venal
terrenos que possuam obras ou construções clandestinas;
III -

dos

IV - 1, 0% (um por cento) sobre o valor \'cnul
dos
terrenos que possuam obras em execução regular, com projeto aprovado pçlos poderes competente~

(meio por cento) sobre o valo1- verial dos
terrenos regularmente construidos ou edificados.
V -

O, 5%

ParágrafC? Único - Considera-se ror1struçiir1 r_1 1_1 •-c:ificaçáo inadequada nas di1nensoes, para os efeitos do ~rtigo, 0q~~
las que nãu abrangerem pelo menos l J 6 (um sexto) da área to t .-j 1 ào
respectivo terreno, excluídos do disposto neste r1arigrQfo, {)[: ter
renas com áreas iguais ou inferiores a 60ürr1 2 e aqueles r-Juc, 111riependentemente da área, após processo r·egular de
desn1c.·1T1brn··,-:--ril'_·,
provocado pelo interessado,
forem co11sideraàos indivisíve1;0, 1·1·~1s
termos da legislação r11unicipal.
ARTIGO 148)

O valor venal dc1s terrenos será <1fJUra

do com base nos dados fornecidos pelo Cadastro Imobiliário, lo::ova11
do-se cm conta, a critério da rcpurt_içáo, os seguintes elem,::1-1 !:os;
valor dec1araâo pelo contribuinte;
II - o indic~e médio de valorização
correspondente
à zona em que esteja si tua do o iinÕvel;
III - o preço do terreno nas Últimas transações de
compra e venda realizadas nas zonas respectivas;
IV - a forma, as dimensões, os acidentes naturais
e outras características do terreno;
V - quaisquer outros dados informativos
obtidcs
pelas repartições co1npetentes.
,··:·/
I

-

Na determinação da base dd- __ ,'cálr..:ul-:;.
não se considera o valor dos bens móveis mantidos, e~arâtcr per
manentc ou tew.porário, no imóvel, pai-a efeito àe su? ~1til1;:<;c,·ã,_-;.~
exploração, aformoseamento ou comodidade.
ARTIGO 149)
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ARTIGO 150) O critério a ser utilizado rJara

a

apuração dos valores gue servirão de base de cálculo a1)1·a o J 2.nçu.
rnento do imposto territorial urbano será definido em
baixado pelo Executivo.

CAPlTULO

rcguli1111c•r1to

III

Do Lançamento e da Arrecadação
ARTIGO 151) O lançamento do imposto
territo1·ial
urbano, sempre que passive!, será feito em conjunto com o dos demais tributos que recaem sobre o imóvel, tomando-se por base
a
situação existente em 10 de janeiro de caàa ano.
ARTIGO 152) Far-se-ã o

lançamento no nome so~;

u

qual estiver inscrito o terreno no Cadastro Imobiliário.
..

lQ - No caso de condomínio, figurará o la11;c1:r1er•
to em nome de .um, de alguns ou de todos os condôminos cor1hecid0s~
sem prejuízo da responsabilidade solidária de todos os ço-proprie
•
tarios.
§

•

2Q - Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento será feito em nome de quem esteja na posse do terrer10.
§

Quando o imóvel estiver sujeito a irive1-1târio, far-se-á o lançamento em nome do espólio e, feita a
i·_,c-J.Ttilha, será transferido para o nome dos sucessores; para esse f irn os
herdeiros são obrigados a promover a transferência perante o
Órgão fazendário competente, dentro do prazo de 30 (trintu) cl<.1ir;, a
contar da data do julgamento da partilha ou da adjudicõção.
§. Jo -

40 - Os terrenos pertericentcs a espólio,
inventário esteja sobre estado, serão lançados e111 nome dr>
que responderá pelo tributo até que, julgado o inventário,
façam as necessárias ll!odificações.
§

' . ',_

li''-·

' ' '-

:-~Tl'.C 1

se

5º - O lançamento de ler.ceno parter1cer1te a !,12:-::.sas falidas ou sociedddes err, liquj Uação será feito em nc-;me C.c.ic; r;1C:3
mas, mas os avisos ou notificaçôes serão er1viados aos seus :--'"~:,r-e=
sentantes legais, anotando-se os non1es e endereços nos regi~tros.
§

60 - No caso de terreno objeto de
compronii ssci
de compra e venda, o lançamento será feito em nome do
prornitentc
vendedor e do compromissário comprador, se este estiver na
f-'osse
do ir11Õvel.
§

•
ARTIGO 153) O lançamento e o recolhimento do imposto serao efetuados na epoca e pela forma estabelecida no r egu-

lamento.
Parágrafo Onico - O lançamento será u11l1al e o recolhimento se fará no nÚ111ero de quotas que o regulamento fi :-:cir.

SUJEITO

PASSIVO

,. '.

ARTIGO 154) O contribuinte do imposto é
tário do imóvel, o titular do seu dorr:Ír1io Util,

ou o seu
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dor a quaJ_que:r ··.ítulo .
.

ARTIGO 155) O imposto
repartição comf:-•·tente:

é devido, a cri t_-1:·rio

da

I - por quem exerça a posse direta do imõveJ , sen1
pre]uizo da res;,onsabilidade solidária dos possuidores
i11diretos.
l I - por qualquer dos possuidores indirl!tos,
st~rr1
•
•
preJul.zo da resi,onsabilidade solidária dos demais e do possuidor
direto.
•

•

Parágrafo Onico - O disposto neste artigo
ca-se ao espóli0 das pessoas nele referidas.

TÍTULO
Do Imposto sobre a

CAPÍTULO

aplj-

V
Propriedadf~

Predial urbana

I

Da Incidência e das Isenções

ARTIGO 156) O imposto predial tem como fato

ge-

rador a propriedade,. o domínio útil ou a posse, conjuntament'2
nao, com os respectivo~ terrenos, de:

•

01i

a) prédios situados nas zonas urbanas do Mu11icí-

pio~

b) prédios que, independente da localização, estejam edificados em terrenos co1nprovadamente utilizados
C"Omo
''Sitio de Recreio'', nos quais a eventual produçê:.o não se cl("''.:;tirie
ao comércio.
S 10 - Considera-se prédios, para os efeitos des
te artiGo, todas as edifjcaç6es ou construções que pa~sam servi~
à habi ta:;ão, ao uso ou recre:io, seja qual for sua
dcnomir,'3-;~:::,
for1na ou destino.
S 2º - Para efeito deste imposto, e11tende-:--;r? cemo zona urbana a definida nos termos dos parágrafos 10 e 20
do
artigo 144 deste Código.
Jo - O imposto predial llrbano constitui
real na forma prevista do artigo 146 deste Código.
§

<_inus

ARTIGO 157) São isentos do imposto os prédios ce
didos gratuitamente, em sua totalidade, para uso da União,
ào
Estado ou do Municipio

CAPITULO
Da Aliquota e

1,25%

II
Base de Cálculo

ARTIGO 158) O imposto será cobrado na
ba '.".: .-_·
de
( u::-. e vinte e cinco centésimos pur cento) sobré o va:r)r ve
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nal do prédio, com exclusão do terreno.
ARTIGO 159) O valor venal do prédio sera- calcula
do levando-se em conta os seguintes fatores:

-

'
I - a area construida;
II - o valor unitário da construção;
III - o estado físico e funcional da edif icaçâo.

ARTIGO 160) O critério a ser utilizado para a apuracão dos valores que servirão de base de cálculo para o lança
menta do imposto predial será definido em regulamento baixado pe
lo Executivo.
CAPÍTULO

III

Do Lançamento e da Arrecadação

ARTIGO 161) O lançamento e a arrecadação do

im-

posto predial, sempre que possível, será feito em conjunto
corr.
os demais tributos que recaem sobre o imóvel, tomando-se por base a situação existente em lO de janeiro de cada ano,observandose, no que couber, o disposto no capítulo III do Título IV deste
código.

Parágrafo único - Os apartamentos, unidades
ou
dependências com economias autônomas serão lançadas um a um, t":m
nome"de seus proprietários condôminos.
ARTIGO 162) O lançamento será anual e o rec_:r_1lt1imento do imposto sera efetuado na época e pela Íorma cstabc l(·c·ida em regulamento.
SUJEITO

PASSIVO

.

ARTIGO 163) O contribuinte do imposto e- o
µ1·0prietário do imóvel, o titular ão seu domínio útil, ou u seu po~
suidor a qualquer título.
ARTIGO 164) O imposto é devido, a critério
repartiçao competente:

da

I - para quem exerça a posse direta· do
in1él·:el,
sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possidorcs ir1dire
tos
II - por qualquer dos possuidores indiretos,
sem
prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor
direto.
Parigrafo único - O disposto neste artjyo ;i: lica-se ao espólio das pessoas nele referidas.
Tl'rULO

VI

Do Imposto sobre os Serviços de Qualquer- Natureza
CAPÍTULO

I

Da IncidCncia e das Isenções

•
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ARTIGO 165) O imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza-ISS tem como fato gerador a prestação, por empresa
ou
profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da seguinte lista:
1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletrici
dade médica, radioterapia, ultra-sonografia
,
radiologia, tomografia e congêneres.
2. Hospitais, clínicas, sanatórios,
luborutórios
de análise, ambulatórios, pronto-socorros, manicômios, casa de saúde, de repouso e de recu- e congeneres.
peraçao
3. Banc~s de sangue, leite, pele, olhos, semem
e
congeneres.
4. Enfermeiros, obstetras, ortõpticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentâria).
5. Assistência médica e congêneres previstos
nos
itens 1, 2 e 3 desta lista prestados
atra\'és
de planos de medicina de grupo, convênio,
)_11clusive com empresas para assisté.ncia a entpregados.
6. Planos de Saúde prestados por empresa que 11ão
esteja incluida no item 5 desta lista e que se
cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano.
7. Médicos Veterinârios.
8. Hospitais Veterinãr ios, e línicas veter i 11li rias
e congeneres.
·
9. Guarda, tratamento, amestramento, a<-lestr.:i1nento
embeleza~en~o, alagamento e congêneres, r~lati
vos a an1rna1s.
10. Barbeiros, cabeleireiros, manicures,pedi,_~Lr.-::s,
trata111ento de pele, depilação e con?ene1-'::''--'..
11. Banhos, duchas, sauna, massagens, ginástica
e
cor1generes.
12. Varrição, coleta, re111oção e incineração ele 11xo.
13. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais.
14. Limpeza, rr,anutençao e conservação de i111Ó"\·ei :':' ,
inclusive vias públicas, parques e jardins.
15. Desinfeccão, imunizaçao, higienização, c.lesrati
zaçao e congeneres.
16. Controle e tratamento de efluentes c1e qiirJlguer
natureza e de agentes físicos e biológicos.
17. Incineração de resíduos quaisquer.
18. Limpeza de chaminés.
19. Saneamento ambiental e congêneres.
20. Assistência Técnica.
21. li.ssessoria ou consul tor·ia de qualquer natureza, não contida em outros itens desta
lis~a.
organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria téE
nica, financeira ou aàrninistrativa.
22. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.
23. Análises, inclusive de sistemas, exames,
pesquisas e informações, coleta e
proçe~s(111ter1Lo
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de dados de qualquer natureza.
24. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, t~cni
cos em contabilidade e congêneres.
a11--í 1 i sc:s
25. Perícias, laudos, exames técnicos e
técnicas.
26. Traduções e interpretações.
27. Avaliação de bens.
28. Datilografia, estenografia, expedie11te, s·~cre
taria em geral e congêneres.
29. Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qual
quer natureza.
30. Aerofotogrametria (inclusive interpretação)
'
mapeamento e topografia.
31. Execução, por administração, empreitada ou sub
empreitada, de construçao civil, de obras hi-

32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

dráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços
auxiliares ou complementares (exceto o fc)rneci
menta de mercadorias produzidas pelo prestador
de serviços, fora do local da prestação
dos
serviços, que fica sujeito ao ICM).
Demolição.
Reparação, conservação e reforma de edifícios,
estradas, pontes, portos e congêneres
\exceto
o fornecimento de mercadoria produzidas
pelo
prestador dos serviços fora do local da riresta
ção dos serviços, que fica sujeito ao !CM).
Pesquisas, perfuração, cimentação, perfi 1age111,
estimulação e outros serviços relacionados com
a exploração e explotação de petróleo e
gás
natural.
Florestarnento e reflorestamento.
•
Escoramento e conterição de encostas e ser\l_i,;os
conger1eres.
Paisagismo, jardinage1Tl e decoração (excetci
o
fornecimento de mercadorias, que fica
sujeito
ao !CM) .
Raspagem, calafetaçao, poli1r1ento, lustração de
pisos, paredes e divis6rias.
Ensino, instrução, trei11amento, avaliação
de
conhecimentos, de qualquer grau ou natureza.
Planejamento, organização e adrninistraçac>
t1e
feiras, exposições, congressos e congêneres.
Organizaçao de festas e recepções: buífct (exceto o fornecimento àe alimentaç~o e
bebiüas,
que fica sujeito ao ICM},
Administração de bens e negócios de
e de consórcio.
Administração de fundos mútuos (exceto a i·cali
zada por instituições autorizadas a
fur)ciona::·
pelo Banco Central) .
Agenciamento, corretagem ou intermec1j ação
0.E:cambio, d e seguros e de planos de
prev i(l~' nc ia
privada.
Agenciamento, corretagem ou interme(_iiaçâo
de
títulos quaisquer (excet'o os serviços ex'•(·uta~
dos por instituiç6es autorizadas a
fu11~ionar
pelo Banco Central).
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46. Agenciamento, corretagem ou intermediação
de
direitos da propriedade industrial,
artística
ou literária.
4 7. Agenciamento, corretagem ou intermeUiação
de
contratos de franquia (franchise) e de f0turação tfactoring) excetuam-se os serviços presta
dos por instituições autorizadas a
funcionuT
pelo Banco Central.
48. Agenciamento, organização, promoção e execução
de programas de turismo, passeios
excursoes,
guias de turismo e congêneres.
49. Agenciamento, corretagem ou intermediação
de
bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens
45, 46, 47 e 48.
50. Despachantes.
51. Agentes de propriedade industrial.
52. Agentes de propriedade artística ou literária.
53. Leilão.
54. Regulação de sinistros cobertos por contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros,
prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados
por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro.
55. Armazenamento. depósito, carga, descarga, arru
mação e guarda de bens de qualquer espécie (eX
ceto depósitos feitos em instituições fir1anceT
ras autorizadas a funcionar pelo Banco
Cen=
tral).
56. Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres.
57. Vigilância ou segurança de pessoas e be1i·-;.
58. Transporte, coleta, remessa ou entreya ri,, b-:.:r1s
ou valores, dentro do território ão Munj Ípjo.
59. Diversües públicas:
a) cinemas, ''taxi dancings'' e cong~nercs:
b) bilhares, beliche, corridas de ani111ajs
outros jogos;
e) exposições, com cobrança de ingrsssc;;
d) bailes, shows, festivais, recitais e ~ong~
neres, inclusive espetáculos que sej,"'lin também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisao, ou pelo rádio;
e) jogos eletrônicos;
f) competições esportivas ou de destrezo fisica ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão;
- .
- de musica,
g) execuçao
individualmente ou por
conjuntos.
60. Distribuição e venàa de bilhete de loteria,car
tões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou
- •
premies.
61. Fornecimento de música, mediante
transmissão
por qualquer processo, para vais públicas
ou
arnbientes fechados (exceto transrr,issoes radiofônicas ou de televisão),
'
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62. Gravaçao e distribuição de filmes e vidE:.•o-tapes.
63. Fonografia ou gravação de sons ou 1-t1Íàos,
111clusive trucagem, dubragem e mixagem sonora.
64. Fotografia e cinematografia, inclusive 1-evelação, ampliação, cópia reprodução e trucagcm.
65. Produção para terceiros, mediante ou sen1 encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas
e
congeneres.
66. Colocação de tapetes e cortinas, com material
fornecido pelo usuário final do serviço.
67. Lubrificação, limpeza e revisão de
maquinas,
veículos, aparelhos e equipamentos !exceto
o
fornecimento de peças e partes que fica s11jeito ao ICM) ,
consr•r va6 B. Conserto, restauração, manutenção e
çâo de máquinas, veículos motores, elevadores
ou de qualquer objeto (exceto o
fornecin1i:,nto
de peças e partes, que fica sujeito ao Tl'I1).
69. Recondicinamento de motores (o valor das peças
fornecidas pelo prestador do serviço fica
sujei to ao ICM) .
70. Pecondicionarrento, acondicionamento, pintura, b<c1·1e
ficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificaçio e cong~neres, de ol)jetos
não destinados à industrialização ou co111•_·1·ciulização.
o
71. Recauchutagem ou rege11eração de pneus pc.1ra
usuário final.
72. Lustração de bens móveis quando o servj (.-(-) for
prestado para usuário final do objeto
J 11strado.
7 3 • 1I1stalaçâo e montagern ãe aparelhos, máqc.1r1as e
equipamentos prestados ao usuário final u~ ser
viço exclusivamente com materiais por ele for~
74.

75.
76.
77.

r1ecido.
Montagem industrial, prestaàa ao usu5rio final
do serviço, exclusivamente com n1aterial
por
ele fornecido.
Cópia ou reprodução, por quaisquer processos ,
de documentos e outros papéis, plar1tas ou desenhos.
Composição gráfica, f(1tocompos iç~o, cl ic11er ia,
zincografia, litografia e fotolitografia.
Colocação de molduras e afins,
encaderriação,
gravação e douração de livros, revistas e congeneres.
Locação ôe bens mõ·.:~is, inclusive arre11da1nento
mercantil.
Funerais.
Alfaiataria e costura, quando o material
for
•
fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
Tinturaria e lavanderia. ·
'l'axidcrrnia.
Recrutamento, agenciamento, seleç5o. coJocacãa
ou fornecimento de mão-de-obra, rr1esmo/em ca1·â-

-

7 B.

79.
80.

81.
82.
83.

.
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84.

85 .

86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.

95.

ter te1t1porário, inclusive por empreciados
uo
prestador do serviço ou pOr trabalhLtdorL'.o; ,1vul
sos por ele contrados.
Propaganda e publicidade, inclusive
pr(·Jf1'_)ç3.o
de vendas, planejamento de campanhas ou '' i ""t.ic•mas de publicidade, elabora cão de desenl1:··,:·:, te~
tos e demais materiais publicitário~
{o::ccto
sua impressão, reprodução ou fabric<1çáo).
Veiculação e divulgação de textos, (}eser1!10s
e
outros materiais de publicidade, por quulquer
meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e
televisão) •
Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto, capatazia, armazena
gem interna, externa e especial; suprime1i.t.o de
água, serviços acessórios; movimentação de rner
cadoria fora do cais.
Advogados.
Engenheiros, arquitetos, urbanistas e
agro- nonos.
Dentistas.
Economistas:
Psicólogos.
Assistentes Sociais.
Relações Públicas.
Cobranças e recebimentos por conta de
terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de
títulos, sustação de protestos, devolução
de
títulos não pagos, manutenção de títulos verici
dos, fornecimentos de posição de cobrança
oÜ
recebimento e outros serviços correlatos
da
cobrança ou recebin1ento (este abrange
t_an1bém
os serviços prestados por instituiçêos autorizadas a funcionar pelo Uanco Central).
Instituições financeiras autorizadas a funcio
nar pelo Banco Central:
forneci1r1ento de taloes de cheques; emissrlo de
cl1eques administrativos; transferência de :tu1-1dos; devolução de ct1eques; sustação de payamen
tos de cheques; ordens de pagamento e de créàT
tos, por qualquer meio; emissão e renovação ãe
cartões magnéticos; consultas em terminais ele
trônicos; pagamentos por conta de terceiros ~
inclusive os feitos fora do
estal)elecimento;
elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres, fornecimento de segunda via de a\ isos ele
lançamento de extrato de contas; emissão
de
carnês (neste item não está abrangido o ressar
cimento a instituiçoes financeiras, de
gastos
com portes do correio, teleqramas, telex, tele
- . ,
processamento, necessarios a prestaçao de serviços).
Transporte de natureza estritamente municipal.
Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo Município.
Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando i ricluiào
no preca da diária, fica sujeito ao Imp0sto s~
bre serviços).
1

96.
97.

98.
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99. Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza.
Parágrafo único -

Os serviços incluídos nu.

ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo,
sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

I,1 sta

aind~

ARTIGO 166) Consedera-se local da prestação
serviço, para a determinação du competência do Município:

que

de

a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de
estabelecimento, o do domicílio do prestador:
b) no caso de construção civil, o local onde
se
efetuar a prestação.
ARTIGO 167) São isentos do imposto:
a) os hospitais que mantenham à disposição Ua Administração Municipal, no mínimo, sobre o total dos leitos existentes 10% {dez por cento) de leitos gratuitos~
b) os professores particulares, de qualquer grau
do ensino oficial (10 grau, médio ou superior) , que exerçam a fun
cão por conta própria e sem estabelecimento fixo;
e) as empresas rádio-emissoras, desde que gratuitamente, ponham a disposição da Prefeitura, para divulgação
de
máteria administrativa ou fiscal, 120 (cento e vinte)
segundos
por dia, corridos ou fracionados entre 11:00 e 21:00 horas;
d) o proprietário de um -.nico veículo de aluguél,
dirigido por ele próprio e utilizado ero. • i~ansporte de
passageiros, sem qualquer auxiliar ou associado
bem como o
serviço
de
transporte feito com auxilio de veículo~ de tração humana ou animal;
e) os engraxates ambulantes;
f) o artesanato;
g} os vendedores eventual s ou a1nbulantes de bilJ)c
te de loteria;
h} os promoventes de espetáculos ou festivajs cuja renda bruta seja totalmente destinada a fins culturais, f ilantrõpicas ou patrióticas, mediante requerimento prévio,
devendo
ser comprados tanto a distinação corria o recebimento da renãa pela
entidade beneficiáriat
i) os promoventes de espetáculos de elevado cunho
artístico mediante prévia manifestaçao da Secretaria Municipal de
Educaçao e Cultura;
j) os 1lromoventes de emhnt_es e pelejas esportivas,
quando disputadas entre clubes que, direta ou indiretamente, este
jam filiados as respectivas Confederações;
·
k} a execução, por admi~istraçào, empreitada
e
subempreitada, de obras hidráulicas ou de construção civil e
os
respecti'\.•os serviços de engenl)ari a consul t_i va, abaixo definidos ,
•
•
•
•
quando contratados com o ?>lun1cipio, autarquias e empresas conces
sionárias de serviços públicos. Consideram-se serviços de
engenharia consultiva:
I) Elaboraçao de planos diretores, estudos de via
bilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados
COíll
obras e serviços de engenharia;
II) Elaboraçao de anteprojetos, projetos básJcos e
projetos executivos para trabalhos de engenharia;
•
III) Fiscalização e supervisão de obras e
SL· 1- '.' 1 Ç'JS
de engenharia;:
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1) os ser\riços de construção e reforma de prédio
resideencial, do tipo popular, com ára de até 60m 2 e desde <-1ue o
seu proprietário não possua outro imóvel no Município.
m) os serviços de mão-de-obra aplciadcis

110

cons-

trução civil, prestados por profissional autônomo, desde que
a
área construida, demolida ou reformada não ultrapasse a 150m 2 (cen
teo e cinquenta metros quadrados) .
lo - As isenções serão concedidas, observado o
disposto nos artigos 45 e 46 deste CÔdigo.
§

20 A isenção do imposto não exime o beneficiário do Cu:!lprimento das obrigações tributárias acessórias fixadas neste Código, em lei ou regulamento.
§

CAPITULO I I
Da Alíquota e da Base de Cálculo
ARTIGO 168) A base de cálculo do imposto e- o

pr~

ço do serviço.
S lo - Considera-se preço do serviço a
total a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

receita

20 - Quando se tratar de prestação de serviço
sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variável, em fun
ção da natureza do serviço ou de outros fatores pertinen~cs, nes=
tes não compreendida a importância paga a título de
remuneração
do próprio trabalho.
S Jo - Na prestação dos serviços a que se 1·eferem os itens 32, 33 e 34 da lista de serviços o imposto ser~ caiculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes_
§

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo pr-esta
dor dos serviços;
b)

ao valor das subempreiteiras já tributac1as pe

lo imposto.
40 - Qua11ào sre\•iços a que se referem o.s -itens
1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da Jista de ser\.'ir;os
forcrrt
prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao in1r_)os'tu
na
forma do parágrafo 20, calculado em relação a cada
profissional
habilitado, sócio, empregado ou não que preste serv:i,.ço em riome da
sociedade, embora asswnindo responsabilidade pessoal, nos
termos
da lei aplicável.
§

ARTIGO lti9) Na hipótese de não poder ser conheci
do o valor efetivo da receita bruta resultante da prestação
de
serviço, ou quando os registros relativos ao imposto não mereçam
fé para o Fisco, tomar-se-á para base de cálculo a receita bruta
arbitrada, a qual não poderá 1 '.de nenhuma forma ser inferio1· ao to
tal das seguintes parcelas:
valor das matérias primas, combustíveis e ou
tros materiais consumidos ou aplicados durante o ano;
II - folha de salários pagos durante r1 ano,
allicionadas de honorários de diretores e retiradas de propriet5rios,
.
socios
ou gerentes;
1 -

-

1!
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III - 10% (dez por cento) do valor venal do _i :1•:.lve l
ou parte dele, e dos equipamentos utilizados pela empresa, 011 pelo profissional autônomo~
.
IV - despesas relativas a fornecimento de
ayua,
luz, força, telefone e demais encargos mensais obrigatórios
do
contribuinte.
•
n1e10
ARTIGO 170) O imposto será calculado por
da aplicação de al1quotas percentuais de acordo com a •.rabela anexa a este Codigo.

-.

ARTIGO 171) Quando se tratar de prestação de ser
viço por profissional-1iberal o imposto será na forma da Tabela re
ferida no artigo anterior sem consideração à renda proveniente da
remuneração deste trabalho.
S 12 - Para o efeito do disposto neste

artigo,

considera-se!
I - profissional liberal o que assini fôr classificado pela legislação competente;
II - integrante de escritório ou de sociedade de
profissionais, o profissional liberal, devidamente
habilitado,
quando titular de escritório ou sócio da sociedade civil da prestação de serviços profissionais.
§

22 -

O disposto no parágrafo anterior

não

se

aplica:
T - aos profissionais liberais autônomos, r~lali
vamente à prestação de serviços alheios ao exercício da profissão
para a qual se acham habilitados;
II - às sociedades civis de prestação de
serviços, em que exista sócio não habilitado para o exercício da [lrofissão liberal correspondente aos serviços prestados pela socieda
de;
III - às sociedades anôminas ou às socieCades comerciais de qualquer tipo, inclusive às que a estas Últimas
se
equiparem.

CONSTRUÇÃO

CIVIL

ARTIGO 172) Nos casos dos itens 32, 33 e 34
da
lista ae serviços e indispensável a exibição da prova do
recolhi
menta ào tributo devido, bem como da documentação fistul no
ato
da expedição do HABITE-SE.
lO - Antes da expedição do HABITE-SE, o contri
buinte àcverâ exibir todas as notas de serviços concernentes
obra, quer as gua tenham sido por ele próprio emitidas, quer
as
gue tenham sido, se fÔr o caso, pelos subempreiteiros, a fim
de
que esses elementos sejam confrontados com os constantes de pauta
fiscal, elaborada pela Secretaria Municipal da Fazenda,
b?.seada
• •
nos preços minimos correntes na praça.
§

a

20 - Se se constatar que o.imposto
recolhido
não atinge o mínimo fixado na pauta referida no parágrafo
n11terior, serã obrigado o contribuinte a recolher a difere11ça <..JllC se
apurar, sem o que, não será fornecido o HABITE-SE.
,
§
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P0BLICAS

ARTIGO 173) Nos casos do item 60 da lista
ser,•iços o imposto sera devido sobre:

ele

I - o preço cobrado por bilhete de ingress<_)
cm
qualquer divertimento público ou de pules, cartões, talões e
outro qualquer sistema de aposta em jogos permitidos;
II - o preço cobrado em cartões, com ou sem p1cotes, bilhetes de qualquer outro tipo de cobrança por con tradanç a
ou a título de consuraacão em 1'dancing 11 , ''boites'' ou
estabeleci~entos congeneres;
III - o preço cobrado por qualquer forma a
título
de consumação mínima ou ''couvert '', cobertura musical ou
aluguél
de mesas, em qualquer estabelecimento de diversões;
IV - o preço cobrado pela utilização de
aparelhos, armas, bolas e outros meios ou veículos, mecânicos ou n5o,
instalados em parques de diversões ou outros locais de entrf_;tenimentos, quando permitidos;
V - o pre'ço cobrado pela execução de música,
dividualmente ou por conjuntos, e ainda mediante transmissão por
qualquer processo.

-

lO - O imposto independe de lançamento e
será
devido pelo adquirente do direito de ingressar e participar
de
jgoos, divertimentos ou atividades a que se refere este
artigo,
sem prejuízo da responsabilidade tributária do empresário.
§

§

20 - A arrecadação se fará na forma e

prazos

previstos em regulamento.
CAPÍ'l'ULO

III

Do Lançamento e do Recolhimento
O imposto será recolhiào por r11'2io de
o~ia
preenchiãa pelo proprio contribuinte, de acordo com o modc,
lc, forma e prazos estabelecidos em regulamento, salvo os cont.1·:i.buintes que, pela natureza de suas atividades, dependem de lançamento.
ARTIGO 174)

Parágrafo único - Os prcsLadores de
serviços
classificados no regime de lança1nento recolherão o imposto, anual
mente, conforme disposto em regulamento.
ARTIGO 175) Os contribuintes do imposto
sobre
serviços de qualquer natureza ficarão sujeitos ao regime de 1.ança
mento ou de auto-lançamento, segundo a natureza dos serviços pres
tados.
AR'l'lGO 176) Os contribuintes sujeitos ao irnposto

cora base na receita bruta mensal manterão, obrigatoriamente,

siste:rias de registro do valor dos serviços prestados, na forma ,/'do
regulamento.
/ ' /."'

ra- arbitrado

ARTIGO 177) O montante do imposto a r

-pela autoridade

compelente:

/
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ARTIGO 185) Desde que as peculiaridades dos ser-

viços prestados permitam tratamento fiscal mais adequado,
poderá
ser concedido ao contribuinte, a crit~rio do Fisco, regime especial para cumprimento de suas obrigaçoes fiscais e tributárias.
ARTIGO 186) Os estabelecimentos gráficos,

'JLictndo
confeccionarem impressoS-numerados, para fins fiscais, del1:_,:;
f,1rão constar sua firma ou denominação, endereço e númerc' de i 11.sc1· i
ção (a que estiverem sujeitos), bem como data e quantidade !r_-. cada impressão.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo n.iilica-se também aos contribuintes que confeccionarem seus
prÜprios
impressos para fins fiscais.
TÍTULO

VII

Das Taxas

CAPITULO

I

Da Incidência e das Isenções
ARTIGO 187) Pelo exercicio regular do poder

de
policia ou em razao da utilizacão, efetiva ou potencial, de servi
ço público especifico e divisível, prestado ao contribuinte
ou
posto à sua disposição pela Prefeitura, serão cobradas, pelo Município, as seguintes taxas:

I - de licença;
II - de
I I I - de
IV - de
V - de
VI
de
VII - de

expediente;
services diversos;
serviços urbanos;
pavimentação;
extensão da rede de iluminação pliblica;
conservação de estradas de rodagem.

ARTIGO 188) são isentos das t.axas de ser\:io;.·os ur
banos os próprios federais e estaduais, quando exclusivamente uti
lizados por services da União ou do Estado.
CAPÍTULO

II

Das Taxas de Licença
SEÇÃO

10

Disposições Gerais

ARTIGO 189) As Taxas de Licença tem como
fato
gerador o exercício regular do poder de polícia administrativa do
~iunicípio, mediante a realização de diligências, exames,
inspeções, vistorias e outros atos administrativos.

lQ - Considera-se exercício do poder de polieia a atividade da administração pública que limitando ou Uisci§
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plinando direi~o, interesse ou liberdade, regula a prática
de
ato ou abstençao de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiêne, à saúde, à ordem, aos costumes, à loca
lização de estabelecimentos comerciais, industriais, de prezt~do=
res de serviços e assemelhados, ao exercício de atividade dependentes de ocncessão ou autorização do poder público, à tlisciplina
das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética
du
cidade, à tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aus
direitos individuais ou cóletivos.
20 - O poder de polícia administrativa
será
exercido em relação a quaisquer atividades ou atos, lucrativos ou
não, nos limites da competência do Município, dependentes nos ter
mos desde Código, de prévia licença da Prefeitura.
§

ARTIGO 190) As taxas de licença são exigidas para:
localização de estabelecimento de produção,
do
comércio, indÜstria, ou prestação de serviços, na jurisdição
•
• •
Mun1cip10:
I I - renovação para fiscalização de funcionarr.cnto
de estabelecimento, de produção, indústria ou prestação de
servi
ços;
I I I - funcionamento de estabelecimentos
indust:riais, comerciais e de prestação de serviços em horârios especiais;
de
IV - exercício, na jurisdição do Município,
. eventual ou ambulante;
comercio
V - execucao de obras particulares;
VI - execução de arruaroP.ntos e loteamen Los e111 ter
renos particulares;
VII - publicidade;
VIII - ocupação do solo nas vias e logradouros publicos.
I

-

-

ARTIGO 191) Para cfci to da cobrança das ta_:.: as de
licença serão considerados estabelecimentos de produção,
comércio, indústria ou de prestação de serviços os definidos rios ar ti gos 133 a 143 deste Código.
SEÇÃO

2ª

Da Taxa de Licença para Localização de Estabelecimentos de
Produção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviços
ARTIGO 192) Nenhum estabelecimento de produção,
comércio, indústria ou prestação de serviços de qualquer natureza
poderá instalar-se ou iniciar suas atividades no Município
sem
prévia licenca de localização autorgada pela Prefeitura e sem que
hajam seus responsáveis efetuado o pagamento da taxa devida.
Parã~rafo

único - As atividades cujo
exercício
dependam de autorizaçao de competência exclusiva da União, ou do
Estado não estão isentas da taxa de que trata este artigo.
-/~

.

{/

·'

/ . _/ i

ARTIGO 193) O Pagamento da taxa de licenr:·~--que
se refere o artigo anterior serâ exigido por ocasião da
crtura
ou instalação do estabelecimento.
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S lo - A taxa de licença para l?calizeção
cobrada de acordo com a seguinte tabela:
ÍTENS

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

--

B'rN

1

ATUALIZAÇÃO IGP / J'GV

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Estabelecimento
EstabeJecimento
EstabeJecimento
Estabelecimento
Estabelecimento
EstabeJecimento
Estabelecimento
Estabelecimento
Estabe1ecimento
Estabelecimento

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Categoria
Categoria
Categoria
categoria
Categoria
categoria
Categoria
Categoria
categoria
Categoria

i•

A''

11

B ,,

11e1•
11

D 11

11E11

'' F''
'' G 11
'' H •1

I

1,

,, J

li

11

25
30
35
45
50
60
75
150
200
600

As categorias de que trata o parágrafo an

S 22 -

terior serão definidas em regulamento.

ARTIGO 194) Os pedidos de licença para abertura
ou instalação de estabelecimentos de produção, comércio,
indústria ou de prestação de serviços serão acompanhados da competente
ficha de inscrição no Cadastro Fiscal da Prefeitura, pela forma e
dentro dos prazos estabelecidos para esse fim no Titulo III, <leste Código.

ARTIGO 195) A licença para localização e i11stala
ção inicial é concedida mediante despacho, expedindo-se o Alvara
respectivo.

~

ARTIGO 196) A taxa de licença de que tratLl. f•sta
Seção independe de lançamento e será arrecadada guanâo da ccJr:icessão da licen~a; a licença inicial, concedida deµois de 30 de
JUnho, serâ arrecadada pela metade.
S lO - Os estabelecimentos que não
pos.o.,1Jj rem
instalação ostensiva, ou seja, localizado no interior de residencias, ficarão sujeitos à Taxa de Licença para Localização de Fiscalização de funcionamento calculados pela metade.
.

s

20

-

ao previsto no item 1

E111

(um)

nenhuma 11ipótese, a taxa sera- inferior
do artigo 193, § 10.

ARTIGO 191) O não cumprimento do disposto
artigo 192 poderá acarretar a interdição do estabelecimento
diante ato da autoridade corr1petente.

no

me-

12 - A interdição será procedida de 11oti ficação preliminar do responsável pelo estabelecimento,
dando-se-ll1e
o prazo de 15 (quinze) dias para que i-egularize sua situaçac)§

§

2º -

A interdição não exime o faltoso do paga

menta da taxa e das multas devidas.

SEÇÃO

3a

-

Da Taxa de Renovação para Fiscalização do 1''uncionamento de t·:~;tab~
lecimentos de Produção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviços.
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ARTIGO 198) Além da Taxa de Licença para i··iscali
zação de funcionamento de estabelecimentos de produção, con1ércio--;
indústria ou de prestação de serviços, estão sujeitos, anualmente
à Taxa de Renov~ção da Licença para Fiscalização.
ARTIGO 199) A Taxa de Licença para Fiscalização
de Funcionamento sera cobrada de acordo com o parágrafo 19 {]o artigo 193 deste Código.
ARTIGO 200) O Alvará de licença será tambér11, renovado anualmente e fornecido independentemente de novo requerimento, desde que o contribuinte haja efetuado o pagamento da taxa
e esteja inscrito no Cadastro Fiscal da Prefeitura.
ARTIGO 201) Nenhum estabelecimento poderá prosseguir nas suas atividades sem estar na posse do Alvará de
que
trata o artigo anterior, após decorrido o prazo para pagamento da
Taxa de Licença para fiscalização.
Parágrafo único - O Alvarã de licença ser~
servado em lugar visível.

con-

ARTIGO 202) O não cumprimento do disposto niJ artigo anterior podera acarretar a interdição do estabecimento mediante ato da autoridade competente, na forma prevista do artigo
197 deste Código.
Parágrafo ünico - Far-se-á, anualmente o la11çamento da Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento,
a
ser arrecadada nas épocas determinqdas em regulamento.
ARTIGO 203) O disposto nesta seção não Sf' nrJlica
aos estabelecimentos de prestação de serviços de profi.ssio11.iis au
tônomos sujeitos ao ISS na forn1a dos §§ 20 e 40 do arligo JG8.
SEÇÃO

4ª

Da Taxa de Licença para Funcionamento cm Horário Esf>ecial
ARTIGO 204) Poderá ser concedida licença
para
funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, e
de
prestação de services fora do horário norn1al de abertui~a e fechamento, mediante o paganiento de uma t.axa de licença especial .
•

ARTIGO 205) A taxa de licença para funcionumer1to
dos estabelecimentos em horários especiais será cobrada por dia ,
mês ou ano, Ue acorào com a tabela anexa a este Código, e arreca
dada antecipadamente e independentemente de lançamento.
ARTIGO 206) É obrigatória a fixação, junt.o
do
Alvará de lincença de localização, em local visível e acessível à
fiscalização, do comprovante de pagamento da taxa de licença para
funcionamento em horário especial em que conste claran1ente
este
horário sob pena das sanções previstas neste Código.
,., . /
ARTIGO 207) São isentos da taxa de llc
funcio11amento em horario especial:
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os entrepostos de combustíveis e lubrificantes;
II - os estabelecimentos comerciais no período Ue
5 (cinco) a 24 lvinte e ql1atrol de dezcn1bro,
na vêspera do Dias das Maes, Dia dos P~is
e
Ano Novo;
III - os estabelecimentos farmacêuticos / sob i-egime de plantões, estabelecidos nos termos
da
Lei Municipal nQ 905, de 08 de novembro
de
1972.
SEÇÃO

S•

• •
Da Taxa de Licença para o Exercicio
de Comércio Eventual ou
Ambulante

• •
ARTIGO 208) A Taxa de linceça para o
exercicio
de comércio eventual ou ambulante será exigível por dia ou mes.

.

~

-

.

Conse1dera-se co1r1erc10 eventual o que
e
exercido em determinadas épocas do ano, especialmente por ocasião
de festejos ou comemorações, em locais autorizados pela Prefeitt1§

].Q

§

20 - É considerado, também, como comércio even

-

ra.
tual, o que é exercido em instalações removíveis, colocadas
vias ou logradouros públicos, corno balcões, barracas, mesas,
boleiros e semelhantes.
.

nas
ta-

3Q - Comércio ambulante é o exercido
iridividualmente sem estabelecimento, instalação ou localização fixa.
§

42 - Ficam compreendidos neste artir30, també-rr,
os comerciantes que, embora estabelecidos em outro municípJo,aqu1
exerçam atividade sem localização fixa.
§

ARTIGO 209) Po:iem ser cxerciàas nas vias públicas oc1 logradouros publicos, err, insta 1açoes rerroviveis, caro balcões , barracas, m::- c~:"l s , t i..l
boleiros e semelhantes, as atividades relativas à venda u 111iúào
de frutas, doces, biscoitos, sorvetes, refrescos, pipc)ca,
amendoim, cachorro-quente, jornais, revistas, livros, além de
oútras
que, pela sua prôpria natureza e a juízo da Prefeitura,
atendam
ao interesse público.
AR'.rIGO 21.0)

O exercício das atividades refc1-i<las

no artigo anterior sera permitido, desde que não prejudique o livre transito de veículos ou de pedestres e nâo colida com r1isposi
çÕes especiais previstas em lei.
Parágrafo Onico - A permissão poderá ser suspensa ou cassada, a qualquer tempo, por ato do Executivo:
a)

quando o comércio for exercido sanas necessá-

rias condições de higiêne;

-

b) quando o comércio for julgado prejudicial
a
saúde, moralidade e sossego público;
e) nos demais casos, a juíZo do Prefeito. -'d'j.
AR'l'IGO 211)

A taxa de que trata esta Seçã
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cobra<la de acordo com a tabela anexa a este Código e ria co11formidade do respectivo regulamento, observados os seguintes prazos:

antecipadamente, quando por dia;
II - até o dia 10 (dez) do mês que for
quando mensalmente.
J -

devirla,

ARTIGO 212) O pagamento da taxa de licença
para
o exercíciQ <le comercio e\•entual ou ambulante, nas vias e
logradouros públicos, não dispensa a cobrança da taxa de ocupação
de
solo.
ARTIGO 213) É obrigatória a inscrição, na repartição competente, dos comerciantes eventuais e ambulantes, mc:dia11
te o preenchimento de ficha própria, conforme modelo
for11eçido
pela Prefeitura.

10
Nao se inclui na exigência deste
z1:::tioo
os comerciantes com estabelecimentos fixos nesta cidade, que:, por
ocasião de festejos ou comemorações, explorem o contércio e\-'.'ntual
ou ambulante.
§

20 - A inscrição será permanentemer1te atl1dliz~
da por iniciativa do comerciante eventual ou ambulante,
sempre
que houver qualquer modificação nas características iniciais
da
atividade por ele exercida.
§

ARTIGO 214) Ao comerciante eventual ou am}Julante
que satisfazer às exigencias regulamentares, será concedido
um
cartão de habilitação contendo as características essenciai~
de
sua inscrição e as condições de incidência da taxa, deStin.-:1'-lr.J
a
basear a cobrança desta.
ARTIGO 215) Respondem pela taxa de licença
de
comércio eventual au ambulante as mercadorias encontrad<:i.s e1r1 rioder dos vendedores, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam
pago a respectiva taxa.

ARTIGO 216} São isentos da taxa de licenç2
o exercício do comercio c\rentual au an1bulante:

para

I - os cegos e mutilados que exercerem comercio
•
ou indústria em escala ínfima;
.
.
II - os vendedores ambulantes de livros,
Jornais
e revistas;
I I I - os ve11dedores ambulantes de pipoca,
amendoiro e algodão doce;
IV - os comerciantes, comprovadamente estabelecidos neste Município, no ramo de comércio correspondnete;
V - o artesanato em geral e os vendedores
arnbulantes de bilhetes de loteria.
SEÇÃO

6•

Da Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares

.

.-

_.,,;

(y-.,;/J

ARTI GO 217) A taxa de licença para execuç~ó/
de
obras particulares e devida cm todos os casos de construçãv·, reconstrução, reforma ou demolição de prédios ou qualquer
ol1tra
obra, dentro das áreas urbanas, urbanizá\•eis ou de expansã<.1 urba-
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ARTIGO 218) Nenhuma construção, reconstruç,:- ,_,, re
f º--..demolição ou obra, de qualquer natureza, poderá ser 1 ·iici;~,
da se:m prévio pedido de licença à Prefeitura e pagarne11to d.: 1.:..i>:il

. ...... .

de .. ~ .:ia

ARTIGO 219)
A taxa de licença para ex·~cur;:··
ob=as particulares sera cobrada de conformidade co1n a tabela
xa ~ este código.
~

de
~ne-

Parágrafo único - A taxa de que trata este a.1-tigo :erá cobrada pela metade do que constar na referida
tc1i)ela,
quando as obras, definidas no artigo 217, se referirem a habitação popular, com projetos fornecidos pela Prefeitura.

ARTIGO 220) São isentos da taxa de licença

para

execução de obras particulares:
a limpeza ou pintura externa ou interna
Ue
prédios, muros ou gradis;
II - a construção de passeios, quando do tipo apro'-·ado pela Prefeitura~
III - a construção de barracêos destinados à guarda de materiais para obras já devidamente licenciadas.
IV - a construção e reforma de habitação popular,
com área de até 60m 2 , com projeto fornecido pela Prefeitura .
I

-

•

Da Taxa de Licença para Execução de Arruamentos e LoteameJ1tos
de Terrenos Particulares
licença para exec~uçà'
de
arruamentos de terrenos particulares é exigével peJ_a IJermiss.:;_o Ol1
torgada pela Prefeitura, na formu da lei, e n1ediante prév·io dpro=
vaçao dos respectivos planos ou projetos, para a1-rua111e11to vu cai-•
celamento• de
terrenos
particulares,
segundo
o
zoneamento
erri ·<1yor
•
no Municipio.
ARTIGO 221-} A taxa de

•

ARTIGO 22~) Nenhum plano ou projeto de arLuamento ou loteamento podera ser executado sem o previa
pagamento
da
taxa de que trata esta Seção.
ARTIGO 223) A licença concedida constará de alva
rá, no qual se mencionarao as obrigações ào loteador ou arruadur,
coro referência a obras de terraplanagem e urbanização.
ARTIGO 224) A taxa de gue trata esta Seção
cobrada de conformidade com a tabela anexa a este Código.

SEÇÃO

8•
•

Da 'l'axa de Licença para Publicidade
ARTlGO 225) A exploração ou utilização

-

ser.::.

•

1
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•

'•
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de publicidade nas vias e logradouros públicos do Municípi_c1, l_1er11
como nos lugares de acesso ao público, fica sujeita à prévi,: licença da Prefeitura e, quando for o caso, ao pagamento da
tz1xa
devida.

ARTIGO 226) Incluem-se na obrigatoriedade

dr_i

artigo anterior:

I - os cartazes, letreiros, programas, quad~os,
painéis, placas, anúncios e mostruários, fixos ou volantes,
luminosos ou não, afixados, distribuídos ou pintados;
II - a propaganda falada, em lugares
públicos,
por meio de amplificadores de voz, alto-falantes e
propagandistas.
Parágrafo Onico - Compreende-se neste artigo os
anúncios colocados em lugares de acesso ao público, ainda
que
mediante cobrança de ingresso, assim como os que forem, de qualquer forma, visíveis da via pública.
ARTIGO 227) Respondem pela observância das disposições desta Seçao todas as pessoas físicas ou jurídicas, às
quais, direta ou indiretamente, a publicidade venha a
ber1ef iciar.
ARTIGO 228) Sempre que a licença depender
de
requerimento, este devera ser instruído com a descrição da posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e
de
outras características do meio de publicidade, de acordo co1r,

as

instruções e regulamentos respectivos.
Parágrafo único - Quando o local em que se prcreque r· e 11 te,
tender colocar o anúncio não for de propriedade do
proprietádeverá este juntar ao requerimento a autorização do
•
rio.
Ficam os a11t1r1ciantes obrigados
colcoar nos painéis e anuncias, sujeitos à taxa, um número
identificação fornecido pela repartição competente.

Ué

ARTIGO 230) Os anúncios devem ser e se ri Lo::;

f;11-,

boa e pura linguagem, ficando, por isso, sujeitos à revisão
repartição competente.

da

Al{'f'1GO 229}

---·-

a

ARTIGO 231) A taxa de licença para publicidade
é cobrada segundo o periodo fixado para a publicidade e de conformidade com a tabela anexa a este Código.
Ficam sujeitos ao acréscimo de 10% ((lez)
por cento, da taxa, os anúncios de qualquer natureza referentes
a bebidas alcoólicas, cigarros e similares.
§

10 -

S 20 -

A taxa será paga adiantadamente,

por

ocasião da outorga da licença.
30 - Nas licenças sujeitas a renovação .1r1ual, /
a taxa sera- paga no prazo estabelecido cm regulamento.
._.
'
ARTIGO 232} Sao isentos dâ taxa de 1 icenr;;1. ,P8ra 1
'
µulilicidadc:
§

1
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patrióticos, religiosos ou eleitorais;
II - as tabuletas indicativas de sítios,grar11.:1s,
ou fazendas, bem como as de rumo ou direção de estradas ou ·.-ias
públicas;
III - os dísticos ou deno1ninar;Ões de
e~tabel0ci
vitr1nes
mentes comerciais e industriais apostos nas paredes e
internas~

IV - os anúncios publicados em jornais, re•1istas
ou catálogos e os irradiados em estações de rádio-difusão.
SEÇÃO

90

Da 'l'axa de Licença para Ocupação do Solo nas Vias
e Logradouros Públicos

ARTIGO 233) Entende-se por ocupação do solo
quela feita mediante instalação provisôria de balcão, barraca
mesa, tabuleiro, quiósque, aparelho e qualquer outro imóvel
utensílio, depósitos de materiais para fins comerciais, ou
prestação de serviços, e estacionamento privativo de veiculo,
locais permitidos.

a-

•

ou

de

em

ARTIGO 234) Sem prejuízo do tributo e multa devidos, a Prefeitura apreenderá e removerá para os seus depósitos
qualquer objeto ou mercadoria deixados em locais não permitidos,
-OU colocados em vias e logradouros públicos, sem o pagamento da
taxa de que trata esta Seçao.
•

-

Parãgraf o Onico - A taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos será calculada e cobrada conforme tabela anexa a este Código.

SUJEITO

PASSIVO

ARTIGO 235) Sujeitos Passivos das taxi'ls rf~feri
das no capitulo II, Titulo VII, são as pessoas físicas ou jui-idi
cas interessadas no exercício de atividades ou na prática
. de
atos sujeitos ao poder de polícia aãministrativa do
M11nicípio.
nos termos dos artigos 192, 198, 204, 208, 217, 221, 225 e
233
desta lei.
Cl\PlTULO

III

Da Taxa de Expediente

ARTIGO 236) Será cobrada taxa de expediente pela:
•

I - prestação de serviços burocráticos, posta a
disposição do contribuinte no seu interesse.;
II - tra1ni tação de petição ou documento,
ser apreciado por autoridade municipal;

qu~

.

./
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III - lavratura

a~

termo ou contrato.

Contribuinte du taxa é o

J\.RTIGO 237)

:~L'lic- 1' ·11-

te do serviço ou o interessado neste.
ARTIGO 238) A cobrança da taxa indepe11derá
de
lançamento, e sera feita na ocasião em que o ato for protoc0Jc1do

ou solicitado e obedecerã a tabela anexa a este Código.
ARTIGO 239) São isentos da taxa
as cert.i_(J()es
relativas ao serviço de alistamento militar ou para fins eleitorais, bem como os requerimentos formulados por funcionários
do
Município, relacj_onados com sua vida funcional, e os requer i1r1en-

tos de candidatos a concursos públicos municipais e autárquicos.
CAPÍTULO

IV

Das 'l'axas de Serviços Diversos
ARTIGO 240) Pela prestação dos serviços de 11un1e
ração de prêdios, de apreensão e depósito de bens n1Õveis,
semoventes e
mercadorias, de alinhamento e nivelamento, de construção, reconstrução e conservação de muros, de capinacão e
limpeza de terrenos baldios e de cemitério, inclusive quanto às concessões, serão cobradas as seguintes taxas:

I - de numeração de prédios;
I I - de apreensão e depósito de bens móveis
semoventes e de mercadorias;
I I I - de alin}1amento e nivelamento;
IV -

de construção, reconslruçao e

de muros;

"

V -

VI -

de

.

-

capinaçao e lin1peza de

ou

-

e on ser\· e, •-:- cto

terreno~

bal·Jj_os;

de cemitério.

ARTIGO 241} Contribuinte da taxa é o

Ueneficj~-

ric do serviço.

-

ARTIGO 242) A Taxa sera cobrada
indepcnfler1.ten1er1te De lançamento, de acordo com a tabela anexa a cst.e Código,
na forma e prazo previstos em regulamento ou instruções,
pc1-niitindo-se o pagamento da taxa ele concessão de perpetuidade do Cemitério ' 1 Jardim Santo Aritonio'', prevista no item 12, VIII,
da
tabela, em até 10 fdez) prestações mensais, iguais e'
sucessivas, com o acréscimo de 10% (dez por cento).

lQ - Quando dos pagume11tos efetuados
r1elos
interessados, por força deste artigo, a Tesouraria
consig11ar~
uma via do respectivo comp1·ovante ao Setor de Administração
do
/
Cemitério, para as a11otac;Ões devidas, que serão efetuadas em
cl1as ou livros destinados especialmente para o fim indicadfi.
(' i'·/
§

fir,-,/J

i1-Í-: ·'

O contribuinte que deixar de cumpri1·
t~gral1r1ente o parcel<:mento, perderá o ~ir~ito ~ concessao,
/se --§

20 -

ficar constatada, apos a competente açao JUdicial e por qualquer
hipotese, a inviabilidade do recebimento pelo Município da
ta>~a
correspondente.
§

)Q -

Nos casos dos incisos IV e V, o vaJtJr da
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taxa será o equivalente ao custo do serviço, acrescido ._le
.:ot.
(quarenta por cento) a título de administração, sem prejuiz(-,
de
outras corninaçÕes legais.

CAPITULO

V

Da Taxa de Serviços Urbanos
ARTIGO 243) A Taxa de Serviços Urbanos tem c0mo
fato gerador a utilizaçao efetiva ou potencial pelo contril-it1i nte, de serviços municipais de limpeza pllblica em vias e logradou
ros pllblicos.
-

lO - considera-se serviço de limpeza:

§

a coleta de lixo domiciliar;
I I - a varrição e lavagem dos detritos.
I

-

2Q - A remoção do lixo ou entulho que exceder
a qualidade máxima firmada pelo Poder Executivo, será feita mediante o pagamento de preço público.
§

Pela prestaçio dos serviços de que t1·ata
o artigo será cobrada a taxa de serviços urbanos sob a denominação de Taxa de Limpeza Pública.
§

3Q -

ARTIGO 244) Contribuinte da Taxa de Limpeza Pública é o proprietario, o titular do domínio útil ou
possuidor
a qualquer título, de ~móveis, edificados ou não, situados
em
locais beneficiados, direta ou indiretamente, pelos serviços
de
•
•
que trata o artigo
anterior.
ARTIC-.0 245)

A base de cálculo <la Taxa de Li1r1pe-

za Pública é o custo dos serviços mantidos pela Prefeilura.
Parágrafo Único - Para fixação do custo dos ser
viços, a adm_:_r1istia-ção podera utilizar o valor total dos <lisrYer1-:__::<lios do exercício anterior, apurado e1n balanço das despesa~,
atualizado mor1et.arian1ente, rios termos do artigo 97, § 20 de• c~f1cl:i
go Tributário Nacional.
,

ARTIGO 246)

Como critério de rateio, o
custo
dos serviços, obtido nos termos do artigo anterior, será di•:idido pela metragem linear total dos imóveis beneficiados oelos ser
viços, propiciando a fixação da importância a ser cobrada,
por
metro linear ou fraç~o, em toda a extensão do im6vel~ no se11 limite com a via ou logradouro público beneficiado.
Parágrafo único - No caso de terreno com
área
igual ou inferior a 600m 2 (=eiscent9s metros quadrados), a rnetr~
gem linear em toda a extensao do in1ovel nos seus limites com as
vias ou logradouros públicos beneficiados, para os efeitos
do
artigo, fica limitada ao quociente obtido na divisão da área
do
terreno pela profundidade padrão 25 {vinte e cinco), sal\:o quan- /,
do da divisão resultar metragem maior que
real, caso em
.
/
/
prevalecera esta ultima.
.
(
/',i

-

a

qu)

'
ARTIGO 247) A taxa de limpeza pÜblica
e ~--•1et~á
'
ser cobrada err. cor1junto com os impostos iniobiliários,
con.:,:
, ~ind0
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dos a'lriso-1-ecebidos, obrigatoriamente, os elementos distintos de
cada tributo e os respectivos valores.

taxa
seraParágrafo único - O lançamento da
anual e o recolhimento se fará no número de parcelas que o rcgulamento fixar.
VIII

Da Contribuição de Melhoria
ARTIGO 248) A Contribuição de Melhoria, tem co
mo fato gerador a execuçao de obras públicas, da qual
decorra
benefício a propriedade imobiliária e terá como limite total
a
despesa realizada.
ARTIGO 249) Contribuinte da Contribuição
de
Melhoria é o proprietario, o detentor do domínio Útil ou possuidor a qualquer título de imóvel beneficiado por obra públicu.
ARTIGO 250) A base de cálculo da
de Melhoria é o custo da obra.
§

l_Q

-

Contribuição

No custo da obra serão computadas as des

pesas com estudos, projetos, fiscalização, execução e os
ços de administração quando cotratados.

servi-

29 - Quando se tratar de Obras de Puvimt:·r.tação, o custo será dividido entre o Município e os contribuintes,
cabendo 2/3 (duas terças) partes aos contribuintes e
1/3
{uma
terça) parte do Município, calculado em função da metragem ql1adrada da obra executada.
Limita-se para os efeitos de cál,:--1110,
quando couber, a 9 (nove) metros a largura da faixa
do
ll_~itu
real carroçavel, ficando a caryo do Mu11icípio o cust..o das ol-Jras,
além desse limite.
§

3Q - O custo das obras õe guias, sarJele;.', e
pas~eios (calçadas) quundo executadas pelo Município, fica atribuÍCo integralrrente aos proprietários dos inóveis beneficiados,
calcul,':IÕC!
em r..etros lineares as duas primeiras e em metros quadrados a última.
·
§

40 - O custo das obras de pavimentação quando executadas nas praças oficialmente reconhecidas pelo Poder
Público será dividido em partes iguais entre os contribuintes e
o
•
Mun1cip10.
§

•

•

ARTIGO 251) O custo da obra será rateado entre
os contribuintes de ac-ordo com a testada do imóvel, observallo o
disposto nos §§ 2Q e 4Q do artigo anterior.
Parágrafo Onico - No caso de terreno com
ãreu
igual ou inferior a 600m 2 (seiscentos nietros quadrados), a ''1c•tr;_1
gem linear de lestada em toda a extensão do imó,:el nos seus
limites com vias ou logradouros públicos beneficiados,
para
os
efeitos do artigo, fica limitada ao quocien_te obtido na di·visão
da área do terreno pela profundidade padrão 25 (vinte e
cinro) ,
salvo quando a divisão resultar metragem maior que a real,
~·aso
crr, çue prevalecerá es-t_a l1ltima.
'
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ARTIGO 252) A Contribuição de l'-lelhoria,
::(~rã
arrecadada em até 48 (quarenta e oito) prestações mensais, Cf'J: ri_
gidas de acordo com o ÍNDICE GERAL DE PREÇOS (IGP) editado ~('la
Fundação Getúlio Vargas, vencendo-se a primeira ou cota únicu 30
(trinta) dias apôs a notificação do lançamento, nos ter111os
do
artigo 21.
lO - O contribuinte que efetuar o
pagarr1c11to
total da Contribuição de Mell1oria até o \rencimento fixado par~i a
l" prestação gozará de um desconto de 25% (vinte e cinco).
§

S 20 - O desconto de que cuida o

§

anterior

se

aplica no caso de pagamento em cota Única.
ARTIGO 253) Para Os fins desta lei, não são con
siderados como obras de pavimentação sujeitas a Contribuição de
Melhoria as que, a critério da Prefeitura, sejam promovidas
e
executadas sob a responsabilidade direta, mediante ter1no assinado na repartição municipal competente, dos proprietários de imóveis localizados em ruas, travessas ou logradouros públicos
OlI
particulares, desde que não prejudiquem o plano geral de pavimen
. " .
taçao do Mun1c1p10.

-

ARTIGO 254) Nos casos de substituição, por t.1po
idêntico ou equivalente, ou ainda nos de reconstituição e
simples reparação da parte carroçável das vias e logradouros públ_icos, não é devida a Contribuição de Melhoria sobre obras de pa\ri
mentação, desde que as obras primitivas hajam sido executada sob
o regime de taxa de execução de calçamento, taxa de pavimentação
ou tributo equivalente.
ARTIGO 255} Nos casos de substituição du
f}avimentação por tipo mais custoso ou perfeito, a Contribuição
de
Melhoria será calculada tomando-se por base a diferença ent:r:·e o
custo da pavirnentaçâono,;a e o da parte corrcsprJndente ao artigc,
r""forçado este Último com base nos preços do momento, reputar -!;O.e-d
nulo para esse efeito, o custo da pavimentação anterior,
<-Jl,,:i.ndo
feita em material silice-argiloso, rnecadar11e ou simples apredeyt~
lhamento.

Parágrafo único - As pistas de emergência s•'rão
lançadas com redução de 50% (cinquenta por cento), excet.uadas· as
já existentes nesta data, sobre as quais não incidirâ o tribute·.
Quando somente uma faixa carrocá,,.•.:::l
de via ou logradouro for pavin1entada, o custo das obras ,di\1idi:r::se-á com as reduções ou deduções cabíveis entre os proprietários
lindeiros à faixa beneficiuda.
ARTIGO 256)

ARTIGO 257) Para o cálculo necessário à ve1·ificação da responsabilidilde do sujeito passivo, serão também c:omputadas quaisquer áreas marginais correspondentes a bens
I-}L1blicos municipais, correndo as respectiv·as cotas por conta da
Pr·efeitura.

-

- se co1n-/·
Parágrafo único - Entre tais areas nao
preendem os leitos das vias que entestem ou cruzem como o t;echo
a ser pavimentado.
ARTIGO 258) O lançamento é feito em
tribuinte,

na conformidade dos §§ seguintes.
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S 10 - A Contribuição de Melhoria ê devida
critério da repartição competente:

a

I - pelo possuidor direto, sem prejuizo da respo~sabilidade solidária dos possuidores indiretos~
II - pelo possuidor indireto, sem prejuizo
da
responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e do
possuidor direto.
§ 20 - O disposto no § anterior aplica-s(_•
i1r>
espólio das pessoas nele referidas.
ARTIGO 259) Apropriado o custo da Obra e El[;ura-

da a importância total a distribuir-se entre os imóveis
rnarginais, será verificada a cota correspondente a cada um dest~es.
ARTIGO 260) Apurada as cotas dos
contribuintes
ou responsáveis, serao publicadas, por edital, para efeito
de
impugnação, as especificações das obras executadas e
resrJectivo
custo, a relação dos imóveis atingidos pela Contribuição de Melhoria e a cota global correspondente a cada imóvel.
Parágrafo único - Decidida a impugnação ou decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que tenha sido apre~;cnta
da, far-se-ão as retificaçoes por ventura cabiveis,procedenclo-se
em seguida ao lançamento da contribuição.
1\.RTIGO 261) No caso de parcelamento àe
i 111<Svel
já lançado poderá, a requerimento do interessado, ser o lanr,~amen
to desdobrado em tantos quantos foram os imóveis em que se subdividiu o primitivo.

S 19 - Para o cálcwno desses lançamentos será a
cota relativa ao imóvel primitivo distribuída entre aqueles
e1n
que se subdividiu, de forma que a soma dessas novas cotas ·::0rr:es
ponda à cota global anterior.
O despacl10 que deferir o

pedido enuncia- para torâ os lançamentos substitutivos, subsistindo atê en tao,
dos os efeitos, o lançamento global anterior.
S 2Q -

ARTIGO 2&2) O lançamento considera-se rPgularmente notificado ao contribuinte ou responsável com a entreqa elo
aviso no local constante da inscrição territorial ou prediaÍ,con
forme o caso.

-

Parágrafo único - Não encontrar1do o contribuin- um ou de outro irnpqsto, se tra
te, proceder-se-a pelas regras de
tar de imóvel construido ou não.
ARTIGO 263) Verificando-se a alienação de imóvel já lançado, a responsabilidade pelo débito
transferir-se-á
para o adquirente, salvo se este for a União, Estados ou Municípios, inclusive este, caso em que se vencerão antecipadamente to
das as prestaçoes respondendo por estas o alienante.
TITULO

IX

Das Disposições Finais
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ARTIGO 264)

Para efeito de lanca1nento <.los

t ri-

butos será utilizado o BTN (Bonus do Tesouro Nacional) até o mês
de fevereiro de :991 e, corrigido cumulativamente até o efetivo
pagamento, atra\tés do IGP/FGV, (lNDICE GERAL DE PREÇOS DA FUJ·~DA
ÇÃO GETÜLIO VARGJ-.S) , ou outro índice que venha a ser oficia l111L·nte estabelecido.

Parágrafo Onico - Entende-se corrigidli cumulélt.i
vamente o valor :-~nsal de indexação pelo IGP/FGV, (ÍNDICE
GJ~IU\L
DE PREÇOS DA FUI::CAÇÃO GETÚLIO VARGAS), que passa a ser o i11cJexa-

dor de todos os

~arreamentos.

ARTIGO 265) Serão desprezadas as frações
de
•
Cr$ 1,00 (um cruzeiro) na apuracão da base de cálculo dos lmpostos predial e te=ritorial urbano.
ARTIGO 266) Quando o vencimento de qualquer tri
buto recair em Cia em que não haja expediente, o prazo será automaticamente pr~rrogado para o primeiro dia útil imediato.
ARTIGO 267) Os créditos fiscais decorrentes de
tributos de comr;°tencia municipal, vigentes até 30 de
dezerr1bro
de 1992, ficarão preservados em Lei de Orçamento independentcmcn
te de sua inscri~ão na Divida Ativa do Município~
-

Continua em vigor a Lei
nQ 803, de 23 de junho de 1971.
ARTIGO 268)

Muni e i

~)a

1

ARTIGO 269) Obedecidos os dispositivos Co1:stitucionais, esta lei entrara em vigor na data de 31 de
dezembro
de 1992, revogaàas as dispos i çÕes em contrário, especialmen t-_e a
Lei Municipal nc 986, de 14 de agosto ,Ue
1973.
/
Mogi Guaçu, 11 de D~iefubro de 1992.
da Fundação do l,'.·.inicípio, em O~de ~biil de 1877''.
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T AB E L A
1
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO
SOBRE SERVIÇO OE QUALQUER NATUREZA
~------------------------

DISCRIMINAÇAO

,-----·· -

--

BTN+ J C~P, ac11111u iddo

I - Profissionais autónomos que prestam serviços sob
a fornia de trabalho pessoal:

universitario ..•..••.•.••.•..........
- o .•• , ••••.••.••..•••..••.•.......
medi

175,0 P'JI" ar~o
110,0 por ano

c) barbeiros, cabeleireiros, manicures,
pedicuresi tratamento de pele e outros serviços
de
saloes de beleza .•.. ··.:.· .....•..•.•......•...•
d) de1;1ais profissionais nao relacionados nas le•
tras ac 1ma....................................

40,0 por ano

a) de
b) de

nivel

nivel

30 ,O por ano

sobre o preço do serque prestam serviços
de
forrna empresarial ......•..........•....•...••....
fornecimento de serviço, por empresa, com ou sem
utilização de máquinas, ferramentas ou veiculas •.
- por ad1ninistraçao, empreitada ou subExecuçao,
- civil, de obras hidrauer11preitada, de construcao
licas e outras semelhantes, inclusive
serviços
auxiliares ou complementares ..•..•.••..•......••.
Demolição, conservação e reparação de
edifícios
(inclusive elevadores neles instalados),
estradas, por1tes e congeneres •........•.•..••.........
Locação de bens móveis de qualquer natureza ...•..
Locação de espaco e111 bens in1Ôveis, a tltulo
de
hospedagem ou guarda de bens de qualquer natureza . • . . • • . • • • • • • • . • . . . . . . . . • • . . • • • . • • • • • • . • • • • • • . •

II - Profissionais

III 1\1 -

•

V-

VI Vil -

vico

autonomos

-

3,0%

-

] ' ü".-

3 'o:

sobre (1 pr'e•;o

cg.
VIII -

.
Exercício

funcoes

1jo

•

servi

r1gresso ou aorn1 ssao a9 Jogo ou dlversao publica

.

•

l

de
e praticas de diversões
ou
desportos públicos, por_pessoas físicas ou jurídicas, localizadas ou nao, como
expectadores,
participantes ou prestadores de serviços
desta
natureza •.....•............•.•.....••..••..•.•.••

4 '5~,

•

~--------------------------'---~'.-'-----·--
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TABELA
II
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DAS
TAXAS E LICENÇA
~----------------------------

ÍTENS

ESPECIFICAÇÕES E DISCRIHINACÔES

BTN-+ 1 GI' acurr1i1 l <1 do

------

l - Taxa de L icenca para funcionamento de estabelecin1entos comerciais, industriais e de prestação de serviços em horário especial

-1

Prorrogação de horários:

-

l - ate as 22:00 horas:
15. o
50,0

- por dia ••..........•....•.•..•.........•.....
- por mes ...••.••......•.•.....••...•..........
- por a no . . . . • . • • . • • . • . • . . • . , . . • • . . . . . . . . . . . • . •

250,0

2 - além das 22:00 horas:

-

·º

- por dia ..•....•..•..•.•..•..•..•.....•••.••..
- por me s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- por a no . . • . . • . . . . . • . • • . • . • • . • • . . • . • . . • . . . . . • .

-

2

-

25
l 00 ,0

400,ü

-

Antecipaçao de horario:

15. o
50,0

- por d i a • • . • . . . . . • • • • • • . • • . • • • • . . • • . • . . . • • . . • .
-pormes ..•••••.•••.•..••••.••••...•••..•••...
- por ano •••••.•..••.•.••••...•.••.•.•....•••.•

II - Taxa ·de Licença para Exerclcio de
E~entual ou Ambulante

-

Comerei o

250,ü

ílUANT I OADE EM BTN
DIA

l•IES

i-----1--

3

4
5

6

7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

Alirnentos preparados. inclusive refrigerantes para venda em ~alcÕes. l.iarracas o~ r11esas .......•...
Aparelhos eletricos, de uso domestico ........... .
Ar1narinhos e miudezas ....•.....••..•........•••..
Artefatos de couro ..••......•..•..•.........•....
Artigos ca rnava 1escos (mascaras, confete:-,,
serpent 1 nas e con9€neres) •.•.•.•......•........•.••.
, Artigos p~ra fumantes •....•.•...••......•.•...••.
Artigos nao especificados nesta tabela ...••.....•
Artigos de papelaria ..•..•..•••..•.••.....•.•..•.
Artigos de toucador ••..•.•.•....••.........••....
Aves, pinto de um dia e ovos eni estaao natural ou
congelados ....•..••....•.•.••.....•...•......••.•
Baralhos e outros artigos para jogos,
inclusive
venda de carnet para sgrteios, quando permitidos.
Bijouterias e pedras nao preciosas .•......••.•••.
Brinquedos e artigos ornamentais para presentes ..
Confecções de luxo, peles, pelicas, plu.'Jlas ....•••
'
Fazenda e roupas feitas em geral •.•••.....••••.•.
Fogos de artificios •.....• !··········.:.···········
Generos e produtos alin1enticios, feijao, carne ,
arroz, etc .•..••..•......•.••..•.....••..•.•..•.•
Jóias, relógios, pedra preciosas ..• ! • • • . . • • • • : •••
Loucas, ferragens e artefatos de plasticos e
de
borracha, vassouras, escovas, palha de aço e semel hran tes .......••.•.....•.••.•........•.•...•.•

---..

-

s ' lJ

l •5
4,5
4 •5
5,0

12. 5

7,5
5,0
7,5

25 , l f
L'D, O

3,0

s,r

1 r;

25,0

3,0
i s'en to

._

.L,J
] r:,J ; (t

12' ~
.

l

::.ente.

7,5
6,0
4,0
7,0
5,0
7,5

25,0

2,5
7,5

7,5
17,5

25,0

12' 5
15,0
22,5
15,0

5, IJ

-

..-

_/l[,,,tif·i 1,l,/

(~/'

_/r1"i1i

----
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TABEL A
II
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DAS
TAXAS DE LICENÇA

---,-------------------------.-------- ·-ITENS
ESPECIFICAÇÕES E DISCRIMINAÇÕES

---

BTN+IGfJ, acu111ulado

22

Produtos hortifrutigrangeiros e pescados ....•...•.
isentos
NOTA: A licença serã cobrada pela taxa mais elevai---da, caso o contribuinte negocie com produtos QUANTIDADE E!~ BT~l/mês
especificados em mais de um iten1
JII - Taxa de Licença para Obras e Particulares

23

24

a) Construcões:
Barracões nos quintais_de cgsas de
residencias ,
por metro quadrado de area util de piso coberto:
l - nas áreas urbanas ........•........••.••..•....
2 - na~ áreas urba~izáveis ou de expansão urbana ••
Oeµendencias em predíos residenciais por n1etro qua
drado de ârea Útil de piso coberto:
l - nas areas
urbanas ...•..•.••.......••.....••..•
2 - na~ areas urba~izaveis ou de expansao urbana .•
Dependencias em predío utilizado por estabelecimen
to de_qualquer natureza, por metro quadrado
de
area util de piso coberto~
1 - nas areas urbanas ..••....••.•............•....
2 - nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana ..
Orenos. paredes e r11uros divisórios por metro
li-

-

25

26

27
28

29
30

31

32

-

ne a r • • . • . • • • • • . • . . . . . • . • • • , • • • • , • . • . • • . . . . . . . • • • . •

Galpões para qualquer fi1n, por metro quadrado
de
ãrea Útil de piso coberto .................•.......
Garagens ~ postos de lubrificacão, por 111etro quadrado de arEa util de piso coberto .........•..•...
Obr·as não esDecific11das nesta tabela, por
metro
quadrado de área Útil de piso coberto .....•.......
Obr~s peguenas ou acrêsc1mo, de área de diflcil me
diçao, nao especificados nesta tabela •..••.•..••..
Predios residenciais, de um ou rnais
pavimentos ,
por metro quadrado de área Útil de piso coberto:
l - nas areas urbanas .........••.•................
2: nas áreas urbanizáveis ou de exµansao urbana ..
Predios de um ou mais pavir11entos, a serem
usados
em atividades industriais, comerciais ou de pres- de serviços, por metro quadrado de area
- util
taçao
de piso cobérto:
l - nas ãreas urbanas •......•..•........••.•...••.
2 - nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana ..
b) Refonna e ReconstrucÕes:
- parciais
As licenças para reformas e reconstruçoes
pagarão a taxa de acordo com a sua natureza, pela
metade do preca que estiver especificado nesta ta-

0,20

o. 15
0,20
o, 15

o. 15

o, 1o
o,zt-J

o,2ü
o' 2(

o. 20
'

2,5

0,20

o. 15

-

33

o, 15

o, 1 5
,
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T AB E L A
II
TABELAS PARI\ O LANÇAMENTO E A COBRANÇA OAS
TAXAS OE LICENÇA

--.---------------------.----ÍTENS

ESPECIFICAÇÕES E OISCR!M!NAÇÕES

---~

BTN+I GJ 1 1 ac11:. ·;J J à do

-

bela. para as_construceos; quando d2s
reformas
ou reconstrucoes resultarem ampliaçao de area, co
brar-se-ã a mesma taxa, mais por metro
quadrado
que exceder:

-

-

1 - para predios residenciais .•..•..•.....•••••..
2 - para os de1r1ais predios .••••••..•• , •......••.•
34

36
37

38
39

o,20
o. 15

e) Obras Diversas:
Abertura de portoes:
1 -

35

-

-

predios residenciais .•..••....••....••.•..
2 - em predios ocupados com estabelecimentos ·de
qual quer natureza .•...••..•.••...•...•.......
Andain1es - no alinhamento do logradouro - inclusi
ve tapume, para cons truçao, refor111a,
reco11s tru-:
cão. pintura ou reparosde prédios, por n1etro linear e por seus meses ou fração ..•.•. :···········
Cortes e1n meio-fio para entrada de veiculas ..... .
Dernollção - por metro quadrado de ârea de edifica
cão a ser de1nolída .•..•.•...•. , •.••.•....•..•... -:Pequenos serviços em predios •..•• ~···············
Toldos ou cobertas movediças ou nao a seem colocados nas fachadas de predios:
er11

10,U

o·º

1

0,23
25,0

o. 15
1o. o

-

-

l - comerciais, industriais e de prestacao de ser
1
\ 1ços,
cada um ...............•..•.....••.•••.2 - residenciais, cada um ..•.....•.•...••.•......

, ,o
5. o

IV - 1axa de Licença para Execucao de Arruar11entos
e Loteamentos de Terrenos Particulares:

40

41

a) Arruamentos:
_
l - com area de ate 10.000 metros
quadrados.
descontaÇas as destinadas as vias e logradouros publicas, por rnetro quadrado ...•..•
2 - corn área superior a 10.000 metrçis quadrados, descontaÇas as destinadas as vias
e
logradouros publicas, por metro quadrado ..

•

0,03
•

0,012

b) Loteamentos:
Descontadas as áreas que serão doadas ao Municipio e as destinadas as vias e
logradouros
publicas, a Taxa sera cobrada na seguinte conformidade:

-

-

1 - até 10.000m 2 - por metro quadrado ...•...•.
2 - pelo que exceder de lO.OOOn1 2
e
até
l00.000m 2 mais - por n1etro quadrado ...•.••
3 - pelo que ultrapassar a l00.000m 2 , obse·rvado o disposto nos incisos 1 e 2 - rr1ais por metro quadrado •.......• , .........•.•..

0,03

o·º 12

//

- /
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/
•

•
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TABELA
II
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DAS
TAXAS DE LICENÇA

-ITENS

ESPECIFICAÇÕES E DISCRIMINAÇÕES

BTN+ IGP ~ acu111u 1ado

t---t-----·:---------------+---------·-42

c) Subdivisão dou desmen1bramento de terrer10~ para

as vias e logradouros públicos já existentes ,
a taxa de aprovação serâ cobrada somer1te
da
área que estiver sendo aprovada e destacada do
todo, por metro quadrado ......••...•.....•....

0,05

-

NOTA:- Entende-se co1110 area de arruamento, ou de
loteamento. ~ so1na das áreas de
terreno
dos quarteiroes pertencentes ao plano apr~

sentado.
V - Taxa de Licença para Publicidade

~-,-,---r--:-----,··~--1

ate
lm 2

mais de
ln1 2 ate

11ais de
2m 2

2m 2
43

44

45

1

a

-j-

Publicidade relativa
atividade exercida no local, afixada na parte externa de es!abelecimentos
industriais, cori1erciais, de prestaçao de serviços
e outros - por unidade e por ano.................
Publicidade de terceiros afixada na parte externa
ou interna de estabelecimentos industriais, comer
ciais, de prestação de serviçose outros poí
metro quadrado e por ano.........................
Publicidade:

-

-

1 - em veiculos de uso publico n~o destinados
a
publicidade como ramo de negocio, por veiculo
e por unidade ..•.............................
2 - em ve-1cu1os destinados a qualquer 1r1odalidade
de publicidade sonora ou escrita, nao sujeita
ao ISS no Municl~io, por veiculo ............ .
3 - feita por intern1edio de auto-falante, amplifi
cador ou similar, por aparelho, quando permi:
tido em estabelecin1entos industriais, comerciais, de prestaçao de serviços e Ol1tros .....
4 - por meio de placas. paineis, cartazes, 1etrei
ros, tabuletas, faixas e sirr1ilares, colocadoS
em terrenos, tapumes, platibandas, andai1nes,
muros, telhadas. paredes, terraços, jardins,
bancos, toldos, mesas, cadeiras. campos
de
esportes, clubes, associaçoes, qualquer
que
seJa o sister11a de colocacão, desde que vis-1veis de quaisquer vias ou logradouros publicas, inclusive as rodovias, estradas e caminhos, por metro quªdrado .................... .
5 - por meio de projeçao de filmes, dispositivos
ou sirnilares em vias ou logradouros publi.cosqualquer quantidade de publicidade, por anunciante ...................................... .

5~0

10,0

20,0

13,0

18,0

28,0

t - - - + - - - ·--'--- ···-p::ir dia
mes
t - - - - - l · · - - - - - - ______ ,

l,25

5,0
1

1,25

10,0

1

3ü ,ú

•

1,25

15,0

45,ü

10,0

20

•

5,0

10,0

;' ,.'

r
/

'

'

••

.
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-
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T ABELA
li
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DAS
TAXAS OE LICENÇA
ÍTENS
45

ESPECIFICAÇÕES
6 -

E OISCRIMINAÇUES

BTN+IGP, act1r11•1ludo

demais formas de publicidades não incluidas
nos ltens anteriores exceto as jâ tributadas
pelo ISS no Municipio, por anunciante ..••...

VI - Taxa de Licença para Ocupação do Solo

.--- '
10,0

15, o

30,0

nas

Vias e Logradouros Públicos
47

Espaço acupado por instalaçao provisória de balcão, barraca, mesa, tabuleiro, quiosque,
aparelho e qualquer gutro móvel ou uten~llio, nas vias
e logradouros publicas, ou con1 depositas de_mateteriais, para fins cor11erciais ou de prestaçao de
serviços, em locais permitidos pela
Prefeitura,
por prazo e a critério desta por metro linear, de
espaço acupado ••..••••••••.•••••••••••..••.•••..•

l

'o

2 , .J

NOTA:- Enter1de-se por metro linear. o espaço ocupado,_medido no sentido longitudinal
da
via publica.

•

•
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T ABEL A
III
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DA
TAXA DE EXPEDIENTE
ÍTENS

ESPECIFICAÇÃO

BTN+- 1GP. acu1r111 lado

l

Alvarás:

2

a) para
de areia, pedr~gulho ou cascalho
dos rios e Qutros cursos de agua, cada ....... .
b) para execuçao de obras garticular~s. cada .... .
c) de qualquer natureza, nao enquadraveis nas letras acima, cada .. , .•..... , •..................
Atestados:

extraçao

1000,0

9,0
9,0

a) por lauda, até 33 linhas .........•............
b) sobre o que exceder. por lauda ou fração ..... .
3

4

2,0
l

Baixa de qualquer natureza, em registros, lançamentes, etc .. , .......................... __ ...... .
Certidões:
a) por lauda, ate 33 linhas ...... , •..............
b) sobre o que exceder, por lauda ou fração ..... .
1
c) busca, por ano, alem das taxas das alineas
'a''
e "b" . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . • . . • • . .
d) de quitaçao .....•.............................
Declaraçoes:

1 'o

-

2,5

-

5

1 'o

1• o
2,5

-

a) por lauda, ate 33 linhas ..................... .
b) sobre o que exceder, por lauda ou fração ..... .
6

7
8
9

·º

2,é
1 ' (J

Guias apresentadas às repartições municipais, para qualquer fim .....•..............•.............
Habite-se ...................•....................
Permissão para exploração, a tltulo precário, de
servicus ou de bens pGhlicos .................... .
Pet i çÕes, 1·equ~r'ii!1entos, recursos ou
rr1emori ais
dirigidos aos orgaos ou autoridad~s municipais:

2 • (1
6 , r.'

•

a) por lauda, atê 33 linhas ..................... .
b) sobre o que exceder, por lauda ou fração ...••.

12

Termos e registros de qualquer natureza~
lavrados en1 1 ivros municipais, por lauda ou fração ....
Tltulos.
- de perQetuidade de sepultura ou jazigo ........ .
Transferencias:

13

a) de contratos .......•......•...................
b) de concessões .•................•............. ,
Vistorias:

10
11

L __

•

1 '(]

1 'o
1, o

10,0

a} em clubes, cinemas e estabelecimentos ou
locais destinados a diversões publicas •...•....•.

50,0

b) em estabel~cimentos industriais, comerciais ,
de prestaçao de serviços e outros ...•.........

20 'o

.
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TABELA
JV
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANAÇA
DAS TAXAS OE SERVIÇOS DIVERSOS

-ITENS

ESPECIFICAÇAO

BTN+IGP, ac11mt1lildo

-

-

1 - Taxa de Numeraçao de Predios
l

Por emplacamento ...........•.•....•..........

NOTA:- Alé111 da taxa será cobrado o preço
de custo da placa fornecida.

II - Taxa de Apreensao e Depósito de Bens

5,0

de

-

1'1ove is

ou Sen1oventes e Mercadorias

2
3

Apreer1são ou arrecadação de bens abandonados
na
v1a p~blica - por unidade ....................... .

-

-

Arniazenagem por dia ou fraçao, no deposito
ci pa 1:

5,0

.

muni-

l - de veiculo por unidade ...........••......•...
2 - de animal cavalar, muar ou bovino, por cabeça
3 - de caprino, ovino, suino ou canino, por cabe-

15,0

ea • . • . • . . • . . • • . . . . . . . . . • • . . • • • . . . • . . . . • • . • . . .

7,0

7,0

-

4 - de mercadorias ou objetos de qualquer
especie. por quilo .............................. .

10,0

·NOTA:- Alem das taxas acima se cobrarão
as
despesas com a a1imentaçao e o tratamento dos anilllais. b~m con10 as
do
transporte ate o deposito.
III - Taxa de Alinhamento e
4
5

6/9

t~ivelamento

Alinhamento, por n1etro ler1ear ................... .
Nive1a111er1to. por metro lenear ................... .
IV - V - VI - Vil - Taxas de Ligação e Religação
de Áyua e Esgoto

l , (j
l 'o

-

VllJ - Taxa de Ce1r1ilerio

10

lnumação em supul tura rasa:
l - de adulto, por cinço anos ...•••..............
2 - de infante. por tres anos ..............•.....

ll

12

13

lser1ta
Isenta
•

lnumacão em carneiro ou gaveta:
1 - de adulto, por cinç:o anos ....••...•.•..••.••.
2 - de infante, por tres anos ...••..........•..•.
Concessão de perpetuidade:
l - de jazigo cor11 3 gavetas ••...•..............•.
2 - de jazigo com 6 gavetas .•.....•.........••...

25 , o

20,0
2 ~[)
5 (ICJ

ExuiflaçÕes:

l - antes de_vencido
o prazo regulamentar de de•

con1pos l cao ................................. .
2 - depois de yencido o prazo regulamentar
de
decomposiçao ................................ .

'
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T ABELA

IV

TABELAS PARA O LANÇAMENTO E A COBRANÇA
DAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS
ÍTENS
14

ESPECIFICAÇÃO

BTN+IGP, acumulado

Diversos:
l - abertu!'.'a de se['ultura. carneiro, jazigo ou
mausoleu, perpetuos, para nova inumaçao ..•..
2 - entrada de ossada no cemiterio .•..•.........
3 - retirada de ossada do cemitério .......•..•..
- de ossada no interior do cemiterio ..
4 - remocao
- para colocaçao de inscriçao ...... .
5 - permissao
6 - per[!issão para construção de carneiro e execuçao de obras de embelezamento ............ .
7 .. emplacamento ......................•. , ....•..
Sepultura Rasa .••...........•...............

25,0
22,0
22,0
22,0
5,0

-

-

NOTAS:

-

15,0
5,0
Isenta

-

1 - Alem das taxas do nQ l g, sera- cobrado a- par-

te o custo da construçao do carneiro ou jazi
go • de acordQ com o orçamento
organizado
pela reparticao competente da Prefeitura.
- apenas
2 - As taxas estabelecidas cobrirao
os
serviços de escavação e enchimento de sepulturas , carneiros e jazigos; os de de1no 1 i cão
de baldra1nes, lápides ou n1ausoléus e reconstrução serao orçados e cobrados à parte.

•

•

/

